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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení
obyvatelia,
a priaznivci našej obce!

návštevníci

Predkladáme
Vám
Program
hospodárskeho
rozvoja
a sociálneho
rozvoja (PHRSR) Šoporne na roky 2015 –
2020. Tento strategický dokument
a územno-plánovacia
dokumentácia
predstavujú
dva
najzákladnejšie
a najdôležitejšie strategické a plánovacie
dokumenty na úrovni každej jednej
samosprávy v Slovenskej republike. Ich
schválením v obecnom zastupiteľstve sa
stávajú záväznými nástrojmi strategického,
plánovitého
a systémového
riadenia
rozvoja našej obce.
Vypracovanie Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja je zákonnou
povinnosťou obce. Táto povinnosť
vychádza zo zákona č. 309/2014 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja. Obec
vykonáva činnosť na zabezpečenie
realizácie jednotlivých procesov vo fáze
programovania a realizácie, ako aj
monitorovania dosiahnutých výsledkov.
Úlohou obce je
tiež
zabezpečiť
konzistenciu aktivít so strategickým
plánovaním
a podmienkami
podpory
regionálneho rozvoja obce v zmysle
požiadaviek na čerpanie finančnej pomoci
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu EÚ v SR.
Predkladaný dokument je základným
strednodobým plánovacím dokumentom
podpory
regionálneho
rozvoja
a regionálnej politiky na lokálnej úrovni.
Priamo
nadväzuje
na
strategické
a programové dokumenty na vyššej
regionálnej a najvyššej národnej úrovni.
Dokument rešpektuje lokálne špecifiká
územia a práve z ich analýzy stanovuje
rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých
schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.
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Program
hospodárskeho
rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Šoporňa je
spracovaný na obdobie rokov 2015 – 2020.
Na jeho vypracovaní sa podieľalo viacero
externých a interných spolupracovníkov,
poslanci
obecného
zastupiteľstva,
zamestnanci
obecného
úradu
a v neposlednom rade samotní občania
obce.
Týmto by som rád vyjadril svoje
presvedčenie, že smerovanie obce v súlade
s týmto strategickým dokumentom bude
prispievať k približovaniu sa k stanoveným
cieľom, ktoré pomôžu naplniť očakávania
nás všetkých, ktorí v Šoporni žijeme
a ktorí sa aktívne zaujímame o dianie
v našej obci.
Zároveň pevne verím, že my, obyvatelia
obce, budeme aktívni počas celého
programového obdobia a budeme sa
podieľať na tom, aby bol PHRSR
otvorený a živý dokument schopný
reagovať na nové najaktuálnejšie podnety.
Srdečne sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí na tejto neľahkej a časovo náročnej
tvorbe programu aktívne participovali
a prispeli tým k formovaniu budúcnosti
svojej obce.

Mgr. Adrián Macho
Starosta obce
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ÚVOD
Program
hospodárskeho
rozvoja
a sociálneho rozvoja (ďalej „PHRSR“) je
strednodobý dokument, ktorý predstavuje
stratégiu trvalo udržateľného rozvoja obce,
viacerých obcí, mestskej časti či vyššieho
územného celku. PHRSR obce Šoporňa na
roky 2015 - 2020 s dlhodobým výhľadom
do roku 2030, ktorý má za úlohu
predostrieť
smerovanie
obce
k vyváženému rastu s ohľadom na jej
súčasný východiskový stav s cieľom
o dosiahnutie čo najpozitívnejšieho efektu
budúcich zmien.
Spracovanie PHRSR obce Šoporňa
predstavuje spolu s dokumentmi na vyšších
hierarchických úrovniach významnú bázu
pre realizáciu jej trvalo udržateľného
rozvoja a naplnenie princípu regionálnej
politiky Európskej únie – a tým je princíp
programovania z ktorého vyplýva, že
podpora zo zdrojov Európskej únie (ďalej
„EÚ“) sa viaže na vypracovanie
programových dokumentov. V súlade
s týmito dokumentmi sa otvárajú obci
možnosti využívať finančné zdroje
z prostriedkov EÚ na základe nových
chystaných programov na obdobie rokov
2015 – 2020. Toto nové programovacie
obdobie začínajúce sa v roku 2014 je pre
Slovensko tretím programovacím obdobím
v rámci EÚ predstavujúcim významnú
príležitosť pre trvalo udržateľný rozvoj
miest a obcí Slovenska.
Do dokumentu sú zakomponované
najvýraznejšie
potreby
a riešenia
problémov
každodenného
života
obyvateľov
obce
Šoporňa,
pričom
vychádza z konkrétnych potrieb občanov,
podnikateľov, záujmových skupín a
ďalších subjektov v okolí obce. Formuluje
svoju predstavu o budúcnosti spolu s
činnosťami
a projektmi na jej
zabezpečenie. PHRSR na obdobie rokov
2015 až 2020 je druhým strategickým
dokumentom tejto obce, predstavuje
prospešný prostriedok pri získavaní
informácií o kritériách oprávnenosti alebo
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pri vytyčovaní prehľadných cieľov
a zámerov obce.
Tento dokument môže tiež posilniť
obec v uvedomení si vlastnej jedinečnosti a
vlastného prínosu pre prosperitu širšieho
regiónu Trnavského kraja, Slovenskej
republiky i Európskej únie.
Taktiež je dôležité mať neustále na
pamäti najdôležitejšie rozvojové princípy
a hodnoty obce. Obec by si mala dlhodobo
udržiavať svoju víziu, postavenú na týchto
princípoch, a mala by základné strategické
ciele opierať o tieto princípy. Zároveň by
mala realizovať také zámery, ktoré
realizáciu týchto strategických cieľov
podporujú.
Príprava tohto strategického dokumentu
prebiehala v zmysle platného zákona
č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja, ako aj v súlade
s platnou metodikou na vypracovanie
PHRSR vydanou Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Tento dokument je spracovaný za
aktívnej účasti pracovnej skupiny občanov,
ktorá odkazuje na zmeny v potrebách
regiónu, ktoré sa aj smerom do budúcnosti
aktualizujú a prispôsobujú sa súčasným
potrebám obyvateľstva, pričom pri
spracovaní PHRSR boli tiež brané do
úvahy platné relevantné koncepčné
dokumenty na všetkých hierarchických
úrovniach, a to najmä Stratégia Európa
2020, Partnerská dohoda SR na roky 2014
– 2020, Národná stratégia regionálneho
rozvoja SR na roky 2014 – 2020, ako aj
PHRSR Trnavskéhosamosprávneho kraja
na roky 2009 – 2015 .
Dokument je členený na päť
hlavných častí (A – E), ktoré sa následne
delia na parciálne časti v závislosti od
daného kontextu:
 analytická časť (A) obsahuje tri
parciálne časti: A. I – Analýza
vnútorného prostredia, A. II –
Analýza vonkajšieho prostredia
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a A. III – Zhodnotenie súčasného
stavu územia;
strategická časť (B) zahŕňa víziu,
stratégiu a hlavné ciele a priority
rozvoja obce;
v programovej
časti
(C)
sa
nachádzajú konkrétne opatrenia
a aktivity (vrátane ich merateľných
ukazovateľov),
prostredníctvom
ktorých bude možné dosiahnuť
stanovené ciele;
v realizačnej
časti
(D)
sú
definované
inštitucionálne
a organizačné kapacity potrebné na
realizáciu
určených
opatrení
a aktivít (vrátane popisu ich
konkrétnych úloh a postupov), ako
aj
kapacity
zabezpečujúce
monitorovanie a hodnotenie. Do
tejto časti tiež patrí akčný plán
s výhľadom na dva roky;
finančná časť (E) sa delí na dve
parciálne časti: E. I – Indikatívny
finančný plán PHRSR a E. II –
Finančná časť, ktorá obsahuje
definované
plánované
zdroje
financovania
daných
opatrení
a aktivít, ako aj hodnotiacu tabuľku
pre výber projektov.

V závere dokumentu sú uvedené
výsledky prerokovania PHRSR v orgánoch
miestneho zastupiteľstva obce Šoporňa,
ako aj jeho pripomienkovania verejnosťou,
dátum
jeho
schválenia
miestnym
zastupiteľstvom
a spôsob
následného
informovania verejnosti o jeho schválení.
Tvorba
dokumentu
pozostávala
z nasledujúcich krokov:
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prípravné práce a zber dát,
ex-post
hodnotenie
predchádzajúceho PHRSR,
 definovanie strategických cieľov
a vytýčenie hlavných priorít,
 zabezpečenie
finalizácie
dokumentu,
 predloženie dokumentu orgánom
miestnej správy, pripomienkovanie,
schválenie.
Pri tvorbe PHSR boli použité tieto
základné princípy:
 je
založený
na
kvalitných
a overených dátach,
 je výsledkom komplexných analýz,
ktoré sa dotýkajú troch kľúčových
oblastí: hospodárskej, sociálnej
a environmentálnej politiky,
 je
vytvorený
partnerstvom
hlavných aktérov územia,
 je
v súlade
s udržateľným
využívaním
hodnôt
a zdrojov
konkrétneho územia,
 je vyjadrením vízie v konkrétnych
stratégiách
a rozvojových
projektoch

Tvorbu
dokumentu
zrealizovala
spoločnosť Gemini Group, s.r.o., ktorá
bola vybratá na základe verejného
obstarávania. Spoločnosť spolupracovala
pri tvorbe PHRSR s pracovnými skupinami
pozostávajúcimi z miestnych aktérov –
odborníkov
z verejného,
súkromného
i mimovládneho sektora
.
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ČASŤ A – ANALYTICKÁ ČASŤ
A. I ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
1. Základná charakteristika obce a jej stručný historický vývoj
Základné informácie o obci
Obec leží na Podunajskej nížine, na
ľavom brehu Váhu. Juhozápadná časť
katastra je na nive Váhu, severovýchodná
na vyšších terasách okraja Nitrianskej
pahorkatiny. Reliéf je prevažne rovinatý,
na severovýchodnom okraji má charakter
zvlnenej roviny. Relatívne kolísanie
nadmorskej výšky je od 120 do 133
m.n.m., so spádom v smere toku Váhu.
Nadmorská výška v strede obce je 125
m.n.m. Územím okrem rieky Váh
pretekajú menšie vodné toky – potok Jarčie
a
odvodňovacie
kanály
(Zajarčie,
Šoporniansky, Hornokráľovský). Hladina
Váhu je na danom území vzdutá
prehradením na stupni Kráľová. Na
základe aktuálneho administratívneho
členenia je obec Šoporňa súčasťou
Trnavského kraja a okresu Galanta.
V rámci okresu má polohu v jeho
severnej časti a priamo susedí s okresom
Nitra. Výmera katastrálneho územia obce
je
3139,39
ha.
Úpravou
hraníc
katastrálneho územia sa zjednodušil
priebeh hranice a prispôsobil zmeneným
podmienkam po vybudovaní vodnej nádrže
Kráľová.
Obec ako kompenzáciu získala do
katastrálneho územia atraktívne rozvojové
plochy pri rýchlostnej komunikácii.
Katastrálne územie je pretiahnutého tvaru,
v smere severozápad-juhovýchod, pričom
zastavané
územie
je
v jeho
severozápadnom cípe.
Územie je prevažne odlesnené s
černozemnými a lužnými pôdami s
vysokou
úrodnosťou,
intenzívne
poľnohospodársky
obhospodarovanými.
Zbytky pôvodných lužných lesov sa
zachovali len pozdĺž mŕtvych ramien Váhu
po vodnú nádrž. Klimatické podmienky sú
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v porovnaní s inými časťami SR výhodné –
územie spadá do veľmi teplej oblasti, s
priemernými teplotami v januári –3 až –2;
°C, v júli 20 až 21 °C a s ročným úhrnom
zrážok 550 – 580 mm.
Obec má 4153 obyvateľov (stav
k 31.12. 2014). Sídelné jednotky obce tvorí
okrem jadrovej obce aj osada Štrkovec,
nachádzajúca sa v južnej časti katastra,
vzdialený od obce 6 km.
Obec Šoporňa podľa počtu obyvateľov
reprezentuje kategóriu veľkých vidieckych
obcí. V rámci okresu Galanta je jednou z
najväčších obcí, ktoré nemajú štatút mesta.
Tab.č. 1: Základné charakteristiky obce Šoporňa

Kód obce
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefónne smerové číslo
Prvá písomná zmienka o obci
Nadmorská výška obce
Celková výmera územia obce

504050
Galanta
Trnavský
Obec
925 52
031
1251
122 m.n.m.
3 139 ha

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015

História
Obec vznikla na mieste starého
slovanského, germánskeho a rímskeho
osídlenia, čo dokladajú miestne
archeologické nálezy. Prvá písomná
zmienka o obci pochádza z roku 1251 pod
názvom
Supurni.
Bola
súčasťou
šintavského panstva, kde bol pohraničný
hrad pri Váhu. Obec bola v tom čase
napojená na významnú diaľkovú obchodnú
cestu – tzv. česko-uhorskú cestu. V ďalších
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rokoch 17. storčia sa šintavské panstvo
stalo majetkom rodiny Esterháziovcov. Za
tureckých nájazdov obec spustla, v roku
1848 ju vypálilo cisárske vojsko.
Začiatkom 18. storočia obec postihli
epidémie a nemala ani 40 usadlostí, potom
sa však začala dynamicky rozvíjať. V roku
1715 mala 4 mlyny a 45 domácností a v
roku 1787 sa už spomína ako mestečko s
295 domami a 1994 obyvateľmi.
Obyvatelia
sa
zaoberali
poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.
V roku 1871 bolo v Šoporni 45 mlynov s
80 pracovníkmi, 8 tkáčov a 7 krajčírov.
Roku 1898 tu založili úverové družstvo.
Obec často postihovali povodne na Váhu
(1683, 1813, 1925, 1958), preto sa v 19.
storočí pristúpilo k regulácii rieky a
výstavbe hrádzí. Koncom 19. storočia mali
v hornej časti chotára majetky šľachtici de
Henin, neskôr Ohrenstein, majer Štrkovec
vlastnil veľkostatkár Schey. Aj po 2.
svetovej
vojne
si
obec
udržala
poľnohospodársky charakter. JRD bolo
založené v roku 1949.
V obci bola tehelňa, ktorá zastavila výrobu
v roku 1963. V 50. rokoch 20. storočia sa
začínajú budovaťobčianske stavby – v roku
1951 hasičská zbrojnica, obchodný dom
Jednota (1957), kino (1952) a výstavba
pokračuje aj v ďalších desaťročiach
stavbou kultúrneho domu (1971), domu
smútku (1975), základnej školy (1969-73)
a nakoniec zdravotného strediska (1990).

2015- 2020

obci je aj ďalšia kaplnka - kaplnka sv.
Anny z roku 1750. Architektonické a
historické hodnoty má bývalá budova
školy postavená v roku 1937.
V obci a jej katastri sa nachádza veľký
počet skulpturálnych diel - socha sv.
Floriána, socha sv. Jána Nepomuckého,
socha sv. Vendelína, dve božie muky,
socha božského srdca Ježišovho, Šimonov
kríž, náhrobníky na židovskom cintoríne.
Zachovalo sa viacero tradičných hlinených
ľudových domov
s charakteristickým
pozdĺžnym radením priestorov, s dlhými
dvormi, v ktorých malo obydlia viacero
rodín.

Obr. č. 1: Rímsko - katolícky kostol

Pamiatky
Najvýznamnejšou
nehnuteľnou
pamiatkou je rímsko-katolícky kostol,
postavený v klasicistickom slohu v roku
1770, situovaný v centre obce. Ide o
jednoloďovú stavbu s vstavanou vežou s
ihlanovou strechou a pruskými klenbami.
Presbytérium má polygonálny uzáver.
V majeri Štrkovec bol v rokoch 1860-1870
vybudovaný kaštieľ v neoklasicistickom
slohu, v rovnakom období neogotická
kaplnka a začiatkom 20. storočia solitérna
drevená zvonica (neďaleko kaplnky). V
9

Zdroj: Interná evidencia obce
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2. Obyvateľstvo
Medzi základné ukazovatele vývoja
obce patria práve tie o vývoji a stave
obyvateľstva.
Dynamika
pohybu
a meniacej sa štruktúry populácie je
odrazom
pôsobenia
vonkajších
aj
vnútorných podmienok a ponúka podnety
na rozvojové vízie, ako aj opatrenia do
budúcnosti a preto jej treba venovať
adekvátnu pozornosť.

2.1 Vývoj počtu obyvateľov
Vývoj počtu obyvateľov odzrkadľuje
socio-kultúrne,
demografické
a
ekonomické procesy prebiehajúce na
úrovni celej spoločnosti, no sčasti je aj
odrazom významu obce v štruktúre
osídlenia a lokálnych zmien.

Vývoj počtu obyvateľov obce Šoporňa
má od roku 2005 kolísavú tendenciu, avšak
možno konštatovať, že od tohto roku sa
počet
obyvateľov mierne zvýšil na
hodnotu 4 153. Ako je možné vidieť v Tab.
č.2 a Grafe č.1, počet obyvateľov rástol
v období od roku 2008 do roku 2010, kedy
dosiahol najvyššiu hodnotu a to 4 275
obyvateľov.
Počet obyvateľov sa následne v roku 2011
znížil a od tohto roku opätovne dochádza
k rastu, ktorý s menšími výchylkami trvá
až do súčasnosti.

Graf č. 1 – Vývoj počtu obyvateľov obce Šoporňa
za roky 2005 - 2014
4300

Obr.č.2: Obyvatelia obce
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce

Zdroj: www.soporna.sk

Tab.č. 2 –Vývoj počtu obyvateľov obce Šoporňa za
roky 2005 -2014
Rok
Počet
obyvateľov
k 31.12.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4136

4110

4105

4151

4180

4275

4135

4150

4169

4153

Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce
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2.2 Pohyb obyvateľstva
Prirodzený pohyb obyvateľstva
Počet obyvateľov je dynamická veličina
a podlieha neustálym zmenám. Tieto sú
vyvolané narodeniami a úmrtiami v obci
a zároveň migráciou obyvateľov Šoporne
do iných obcí a miest a migráciou
obyvateľov iných obcí a miest do Šoporne.
V tejto časti sa zameriame na analýzu
počtu
živonarodených
a zomretých,
konkrétne na prirodzený prírastok/úbytok
ako rozdiel počtu živonarodených a počtu
zomretých v obci za obdobie jedného roka.
Počas rokov 2007 – 2014 nadobudol
tento údaj v obci Šoporňa kladné hodnoty
len dvakrát, a to v roku 2009 a 2010 keď
počet živonarodených v týchto rokoch
prevažoval nad počtom zomretých. Počas
zvyšného obdobia sme nezaznamenali
podobný jav a teda počet zomretých bol
vyšší ako počet živonarodených, pričom
najvyšší
prirodzený
úbytok
zaznamenávame v roku 2012. Vzhľadom
k záporným hodnotám posledného obdobia
je
potrebné
vytvárať
opatrenia
zamedzujúce tomuto trendu; ako napríklad
všestranne podporovať mladé rodiny a ich
aktivity čím možno podporiť pozitívny
vývoj prirodzeného prírastku, tak ako
vykazujú hodnoty v rokoch 2009 a 2010.
Vývoj prirodzeného prírastku obce
Šoporňa, viď tabuľka č. 3 a graf č. 2 v
prílohe).
Migračný pohyb obyvateľstva
Pri
analýze
celkového
pohybu
obyvateľstva je potrebné sústrediť sa
nielen na prirodzený pohyb spôsobený
narodením detí alebo zomretím občanov,
dôležitá je aj analýza migračného pohybu
obyvateľstva.
Migračný
pohyb
obyvateľstva
pozostáva z dvoch typov pohybu. Prvým je
migrácia obyvateľov obce do iných obcí
alebo miest, ktorá môže byť spôsobená
širokou škálou rôznych faktorov. Druhým
11
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je migrácia obyvateľov iných obcí a miest
do obce Šoporňa, ku ktorej dochádza
taktiež z rôznych dôvodov prevažne
sociálno-ekonomického charakteru.
Ako je možné vidieť v tabuľke č. 4
a v grafe č.4 v prílohe, obec Šoporňa sa
v súčasnosti vyznačuje vyšším počtom
prisťahovaného obyvateľstva ako je počet
vysťahovaných obyvateľov. Najvyšší
migračný prírastok je možné pozorovať
v roku 2010 kedy sa do obce prisťahovalo
143
obyvateľov,
pričom
počet
vysťahovaných sa rovná počtu 50. Za
posledné roky pozorujeme stále migračný
prírastok až na posledný rok 2014, kedy
evidujeme migračné saldo 15 obyvateľov .
Tento
jav
môže
byť
spôsobený
suburbanizačnými
tendenciami
do
bližšieho okolia hlavného mesta Bratislavy
alebo samotným urbanizačným procesom,
teda presunom ľudí z vidieka do miest.
V tejto podkapitole bude okrem počtu
obyvateľov, ktorí sa prisťahujú do obce,
analyzovaný aj počet obyvateľov, ktorí sa
odhlásili z trvalého pobytu. Ako vidno
v tabuľke č. 4 a v grafe č. 4 v prílohe,
z obce Šoporňa sa každoročne odsťahuje
určitý počet obyvateľov. Doposiaľ najviac
obyvateľov sa z obce odsťahovalo v roku
2014, pričom najmenej obyvateľov sa
odhlásilo z trvalého pobytu v roku 2008,
kedy sa z obce odsťahovalo len 38
obyvateľov. K tomuto pohybu dochádza
z viacerých dôvodov, predovšetkým ide
o sťahovanie za prácou alebo sťahovanie
spôsobené cenami nehnuteľností.
Celkový pohyb obyvateľstva
Po vykonaní analýzy prirodzeného
pohybu obyvateľstva a migračného pohybu
obyvateľstva je možné prejsť k analýze
celkového pohybu obyvateľstva. Celkový
pohyb obyvateľstva je kumulatívnou
veličinou zahŕňajúcou prirodzený aj
migračný pohyb obyvateľstva. Pre vedenie
obce je potrebné poznať aj vývoj tohto
ukazovateľa, nakoľko súhrnne vyjadruje
pohyb obyvateľstva, ktorý je potrebné
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zohľadňovať pri stanovovaní priorít
a cieľov rozvoja obce.
Vďaka spojitosti týchto dvoch faktorov
dosahuje celkový prírastok obyvateľstva
(sčítaním
prirodzeného
a migračného
prírastku obyvateľov) počas posledných
rokov kladné hodnoty.
Z tabuľky č. 5 v prílohe je možné
vidieť, že migračný prírastok v Šoporni vo
väčšine rokov prevyšoval prirodzený
prírastok. Vďaka tomuto faktu dosahoval
celkový prírastok obyvateľstva (sčítaním
prirodzeného
a migračného
prírastku
obyvateľov) kladné hodnoty aj v rokoch,
kedy došlo k prirodzenému úbytku
obyvateľov.
Výnimku predstavuje rok 2007,
kedy bol napriek kladným hodnotám
migračného prírastku, úbytok obyvateľov
vyšší. Z čoho vyplýva, že v tomto roku bol
dosiahnutý celkový úbytok obyvateľstva.
Ďalšou výnimkou je posledný rok 2014,
v ktorom bol zaznamenaný záporný
prirodzený prírastok aj migračný úbytok
obyvateľov
a teda
celkový úbytok
obyvateľov (tab. č. 5 v prílohe).
Celkový
prírastok
obyvateľstva
dosahoval pozitívne hodnoty, s výnimkou
rokov 2007 a 2014.
Vývoj celkového prírastku znázorňuje
okrem tab. č. 5 tiež graf č. 7 v prílohe.

2.3 Štruktúry obyvateľstva
Pre vedenie obce je okrem pohybu
obyvateľstva nevyhnutné poznať aj jeho
celkovú štruktúru. Len tak môžu byť
prijaté vhodné opatrenia na zlepšenie
kvality
života
obyvateľov.
V tejto
podkapitole sa zameriame na analýzu
štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia,
veku, národnosti, vzdelania či ekonomickej
aktivity.
Keďže
súčasné
štruktúry
obyvateľstva sú výsledkom určitého
predchádzajúceho
vývoja,
pri
ich
hodnotení
budeme
vychádzať
aj
z predchádzajúcich rokov.

Pohlavná a veková štruktúra
Podiel mužov a podiel žien je počas
celého sledovaného obdobia takmer
vyrovnaný s minimálnymi odchýlkami.
(viď Tab. č. 6, príloha). Svedčia o tom aj
hodnoty indexu maskulitiny (vypočítané
ako podiel mužov na 1000 žien v danom
roku) ako aj hodnoty percentuálneho alebo
absolútneho podielu žien a mužov.
Hodnoty tohto indexu sa menia len
minimálne. Podiel mužov prvý krát
prevýšil podiel žien v roku 2009. V roku
2010 môžeme pozorovať opätovnú
prevahu žien nad mužmi, kedy bol
dosiahnutý najvyšší počet žien v absolútnej
hodnote a to 2140. V tomto roku bol
dosiahnutý aj najvyšší počet mužov
v absolútnej hodnote a to 2135. Od roku
2011 až do súčasnosti zaznamenávame
prebytok mužov nad ženami.
Okrem štruktúry obyvateľstva podľa
pohlavia venujeme časť tejto podkapitoly
aj analýze štruktúry obyvateľstva podľa
veku. Ako je možné vidieť v tabuľke č. 7
v prílohe, v obci Šoporňa počet obyvateľov
v produktívnom veku dlhodobo prevyšuje
počet obyvateľov v predproduktívnom
a v poproduktívnom veku. Keďže počet
obyvateľov v predproduktívnom veku má
v posledných rokoch klesajúcu tendenciu,
predstavuje to značne negatívny trend vo
vývoji
obyvateľstva.
V období
nasledujúcich rokov bude teda mimoriadne
potrebné všestranne podporovať mladé
rodiny.
Obr.č.3 –Obyvatelia obce

Zdroj: : www.soporna.sk
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Národnostná štruktúra

Religiózna štruktúra

Vychádzajúc z údajov zo sčítania
obyvateľov, domov a bytov (SODB)
z roku 2011, najviac obyvateľov obce je
slovenskej národnosti, pričom ich podiel
na celkovom počte obyvateľov predstavuje
95,31 % (tabuľka č. 8). Podiel obyvateľov
maďarskej národnosti je 1,31% a trojicu
zistených národností s najvyšším počtom
príslušníkov uzatvára česká národnosť
s podielom 0,41%. K rómskej národnosti
sa
prihlásilo
0,31%
obyvateľstva.
Rusínska, poľská a srbská národnosť boli
zastúpené len jedným obyvateľom za
každú z uvedených skupín, takže podiel
týchto národností na celkovom počte
obyvateľov predstavoval v každom prípade
0,02 %. Ostatné národnosti boli podľa tejto
štatistiky v obci zastúpené podielom
0,46%, U 2,10 % obyvateľov národnosť
zistená nebola. Aj napriek tejto skutočnosti
je možné konštatovať, že v obci Šoporňa
jednoznačne
prevažuje
obyvateľstvo
slovenskej národnosti.

Z hľadiska religiozity je obyvateľstvo
prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania
(79,15%). Výrazný je však aj podiel
obyvateľstva bez vyznania (12,52%). Je tu
zastúpených
aj
viacero
ďalších
vierovyznaní,
avšak
len
s malou
početnosťou svojich príslušníkov –
napríklad Evanjelická cirkev augsburského
vyznania, Gréckokatolícka cirkev alebo
Apoštolská cirkev (tab. č. 9, graf č. 9
v prílohe).

Tab. č. 8 Národnostné zloženie obyvateľstva v roku
2011

Národnosť

Absolútne
hodnoty

slovenská
maďarská
rómska
rusínska
česká
poľská
srbská
moravská
ostatné
nezistené
spolu

3941
54
13
1
17
1
1
2
19
86
4135

Relatívne
hodnoty
(%)
95,31
1,31
0,31
0,02
0,41
0,02
0,02
0,04
0,46
2,10
100

Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce
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Vzdelanostná štruktúra
Ako je vidieť v tab.č. 10 a na grafe č. 10
v prílohe, na základe posledných
dostupných údajov z roku 2011 majú
obyvatelia Šoporne vo väčšine prípadov
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou (19,13%), učňovské vzdelanie
bez maturity (18%) alebo stredné odborné
vzdelanie bez maturity (10%). Najväčšie
zastúpenie má obyvateľstvo so základným
vzdelaním, ich podiel na celkovom počte
obyvateľov Šoporne predstavuje 19,18%).
Podiel obyvateľov s vysokoškolským
vzdelaním sa nachádza z hľadiska
početnosti až na šiestom mieste. Relatívne
vysoké zastúpenie majú aj obyvatelia bez
školského vzdelania (15,62%), ide o deti,
ktoré ešte neukončili základnú školu.
Obec sa snaží neustále skvalitňovať
podmienky
v základnej
škole
a zabezpečovať potrebné kapacity, aby
mohli všetky deti získať potrebné
vzdelanie.
Vysoko potrebné z hľadiska ďalšieho
rozvoja obce je zníženie počtu obyvateľov
so základným vzdelaním.
V súlade s celoslovenským trendom je
tiež možné v budúcnosti očakávať
zvyšovanie
podielu
obyvateľov
s vysokoškolským vzdelaním, čo je pre
ďalší rozvoj obce priaznivým faktorom.
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Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej
aktivity
Rovnako ako pri predchádzajúcich
štruktúrach obyvateľstva (národnostná,
religiózna a vzdelanostná štruktúra) sme
vychádzali
z posledných
dostupných
údajov za rok 2011. Obec Šoporňa mala
v tomto roku 51,05% ekonomicky
aktívneho obyvateľstva (EAO), pričom
podiel pracujúcich v rámci EAO dosahoval
79,7%.
Podiel pracujúcich z celkového počtu
obyvateľov Šoporne bol 40,6%
a nezamestnaných 8,6 %. Vysoký podiel
na celkovom počte obyvateľov mali
nepracujúci dôchodcovia (21,7%) a závislé
osoby (21,16%), medzi ktoré patria deti do
16 rokov, študenti stredných a vysokých
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škôl a osoby v domácnosti. Do kategórie
„ostatní nezávislí“ patrili podľa metodiky
SODB osoby na rodičovskej dovolenke
(ktorých pracovný pomer trval (tab. č.11
v prílohe) ).
Nezamestnanosť
Nakoľko posledný údaj o počte
ekonomicky aktívnych obyvateľov obcí je
dostupný za rok 2011 ako súčasť štatistiky
vytvorenej na základe SODB a ŠÚ SR
podiel nezamestnaných obyvateľov na
celkovom počte obyvateľov obce Šoporňa
predstavuje približne 8,6 %.
Ide
o pomerne nízku hodnotu, nakoľko
blízkosť k väčším mestám vytvára
predpoklad pre ľahšie hľadanie práce.

Tab.č. 11 – Obyvatelia podľa ekonomickej aktivity
Počet v absolútnej
hodnote

Percentuálny podiel na celkovom
počte obyvateľov

1682

42,99

Pracujúci dôchodcovia

50

1,41

Osoby na materskej dovolenke

24

0,57

Osoby na rodičovskej dovolenke

96

1,98

Nezamestnaní

355

4,83

Študenti stredných škôl

151

4,74

Študenti vysokých škôl

91

2,17

Osoby v domácnosti

28

0,46

Dôchodcovia

898

20,79

Deti do 16 rokov

605

15,47

Nezistená

105

4,87

Z toho ekonomicky aktívni

2111

49,79

Ekonomická aktivita
Pracujúci (okrem dôchodcov)

Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce

14

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŠOPORŇA

2015- 2020

3. Domový a bytový fond
fyzických osôb (1089 domov), čo je
rovnako typické pre vidiecku obec.
Z hľadiska obdobia výstavby sú
v Šoporni najpočetnejšie domy z rokov
1946 – 1990, kedy tu nastal najvýraznejší
rozmach vo výstavbe. Následne (v rokoch
1991 – 2000) nastal útlm výstavby a od
roku
2001
dochádza
k miernemu
zvyšovaniu intenzity výstavby domov Graf
č. 11 v prílohe).

Dôležitou funkciou Šoporne je jej
obytná funkcia. Rozvojom a podporou
domovej výstavby je možné prilákať do
obce mladé rodiny, výhodou obce je jej
blízka poloha k väčším mestám.
Z dát zo sčítania domov a bytov z roku
2011 sa v obci nachádza spolu 1385
domov, z toho je 1214 obývaných a 171
neobývaných, pričom medzi neobývanými
domami sa nachádzajú aj domy určené na
rekreáciu (38 domov). Medzi obývanými
domami majú prevahu rodinné domy (1168
domov), čo je prirodzené vzhľadom na
skutočnosť, že Šoporňa je vidiecka obec,
pre ktorú je zástavba rodinných domov
typická.
Podľa
formy vlastníctva
v obci
jednoznačne
dominujú
domy
vo
vlastníctve

Čo sa týka bytového fondu v Šoporni,
nachádza sa tu 1317 obývaných
a 172 neobývaných bytov.
Z hľadiska formy vlastníctva tu dominujú
byty vo vlastných rodinných domoch
(1006 bytov), na druhom mieste sa na
základe početnosti nachádzajú vlastné byty
v bytových domoch (165 bytov).

Tab. č. 12 Domy a byty podľa formy vlastníctva

Domy podľa typu
Rodinné

Bytové

Neobývané

Obývané

1168

12

171

1214

Domy podľa vlastníctva
Fyzické osoby
1089

Štát

Obec

Iné právnické
osoby

Kombinácia
vlastníkov

Iné

1

-

1

21

3

Byty podľa vlastníctva
Vlastné byty
v bytových
domoch
165

Byty vo vlastných
rodinných
domoch
1006

Obecné byty

Družstevné byty

Iné

-

1

36

Zdroj: ŠÚ SR, 2015, Interná evidencia OÚ
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4. Občianska vybavenosť
Školstvo
V obci Šoporňa sa nachádza základná
škola a materská škola, ktoré tvoria jeden
právny subjekt - Základná škola
s materskou školou Šoporňa.
Základná škola je plnoorganizovaná (1-9.
roč.), s dostatočnými kapacitami. V
školskom roku 2014/15 mala 17 tried a 321
žiakov a do 1. ročníka nastúpilo 46 žiakov
– tento počet zatiaľ umožňuje otvorenie 2
tried. Údaje o počte žiakov jednotlivých
tried obsahuje tabuľka č. 13.
Tab. č.13 – Rozdelenie žiakov ZŠ do tried
Zdroj: interná evidencia obce

Trieda

Počet
žiakov

Škola
má
30
zamestnancov,
z
ktorých
1.A
23
výučbu zabezpečuje 23
1.B
23
pedagogických
pracovníkov. Budova ZŠ
2.A
22
je dvojpodlažná, okrem
2.B
20
častí telocviční a kotolne.
3.A
19
Celková
upratovacia
plocha je 5360,5 m2.
3.B
16
Táto zahŕňa priestory
4.A
21
tried, učební, kabinetov,
odborných
učební,
4.B
17
chodieb,
jedálne,
5.A
17
kuchyne a telocviční.
5.B
18
Okrem
povinnej
výučby sa na 1. stupni
6.A
18
zaviedlo
nepovinné
6.B
21
vyučovanie anglického
jazyka, v 2. stupni
7.A
18
ekologická
výchova,
7.B
15
práca s počítačom a
8.A
20
pohybové hry.
Základná škola je aktívna
9.A
17
aj
v
mimoškolskej
9.B
16
činnosti a usiluje sa o
zavádzanie
novej,
atraktívnej ponuky pre deti.
Možnosti pre záujmovú činnosť žiakov
poskytujú krúžky – spevácky, výtvarný,
divadelný, dramatický, zdravotnícky,
16

geografický, prírodovedný, rôzne športové
a počítačové krúžky.
Obr.č.4 – Poloha ZŠ s MS Šoporňa
Zdroj:http://www.zssoporna.sk

Od roku 2004 je
súčasťou ZŠ aj
MŠ.
Materská
škola poskytuje
celodennú
výchovu
a
vzdelávanie a v
prípade záujmu
rodičov
aj
poldennú formu
výchovy
a
vzdelávania pre
deti od 3 do 6
rokov veku a pre deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou. Materská
škola mala v šk. roku 2014/15 4 triedy a
navštevovalo ju 96 detí. Budova školy je
situovaná v strede obce s blízkym
prírodným prostredím. Areál školského
dvora susedí so školským dvorom
základnej školy. Je členený pre všetky štyri
triedy
vybavený
pieskoviskami,
preliezačkami a náradím na pohybové
aktivity. MŠ má 11 zamestnancov, výučbu
zabezpečuje
8
pedagogických
pracovníkov.
Obr.č.5 – Základná škola s materskou školou
Šoporňa

Zdroj: http://www.zssoporna.sk
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Zdravotná a sociálna starostlivosť

Služby

Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov
obce Šoporňa poskytuje zdravotné
stredisko so 4 ambulanciami (2 zubní
lekári, praktický lekár pre dospelých,
detský lekár), v budove zdravotného
strediska je tiež lekáreň.
V majeri Štrkovec je v budove kaštieľa
zriadený Domov sociálnych služieb, ide
o štátne zariadenie pre deti a dospelých
zabezpečujúci sociálnu starostlivosť o
telesne
a
mentálne
postihnutých.
Zariadenie má kapacitu 56 lôžok. Zapájajú
sa do spoločenského života obce
prostredníctvom akcií zameraných na
zlepšenie ich integrovanosti do spoločnosti
– tvorivé dielne spoločne so žiakmi ZŠ
(pod názvom „Vytvor strom života),
Celoslovenské rybárske preteky mentálne
postihnutých (pod názvom Zlatá rybka), v
rámci arteterapie sa venujú výrobe
keramiky vo vlastnej bezbariérovej dielni.
Ešte v roku 2004 prešli na obce viaceré
kompetencie v sociálnej oblasti. Ide
predovšetkým o opatrovateľskú službu,
ktorú zabezpečuje 12 opatrovateliek, ktoré
sa v súčasnosti starajú o 17 klienotv. Obec
tiež
zabezpečuje
stravovanie
pre
dôchodcov.
V obci je tiež aktívne denné centrum pre
seniorov – Klub dôchodcov.

Základné administratívne a správne
úkony a služby pre občanov zastrešuje
obecný úrad (matričný úrad). V obci je tiež
k dispozícii oddelenie policajného zboru.
Ostatné pracoviská a ich sídla sa
nachádzajú v okresnom meste Galanta,
(tab.č. 14).

Obr.č.6 – Obyvtelia obce – Klub dôchodcov

Tab. č. 14 Spádovosť obe Šoporňa

Úrad

Sídlo

sídlo matričného
úradu

Šoporňa

sídlo pracoviska
daňového úradu

Galanta

sídlo pracoviska
Obvodného oddelenia
policajného zboru

Šoporňa

sídlo Okresného súdu

Galanta

sídlo Okresného
riaditeľstva
Hasičského
a záchranného zboru

Galanta

sídlo pracoviska
okresného úradu

Galanta

sídlo Územnej
vojenskej správy

Galanta

sídlo územného Úradu
práce, sociálnych vecí
a rodiny

Galanta

sídlo Okresného úradu
životného prostredia

Galanta

Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce

Zdroj:www.soporna.sk
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Väčšina z podnikateľských subjektov,
ktoré majú sídlo alebo prevádzku v obci, sa
zaoberá obchodnou činnosťou v oblasti
maloobchodu a poskytovaním komerčných
služieb.
Prevažujú
obchody
s
potravinárskym tovarom. Okrem 2 väčších
predajní potravín Coop Jednota je v obci
ďalších 5 predajní potravín a 2 predajne so
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zmiešaným tovarom, ďalej je tu predajňa
mäsa. Obmedzenejšie je spektrum
špecializovaných obchodných prevádzok –
drogéria, domáce potreby+kovo-drevo,
kvetinárstvo, textil, lekáreň.
Vzhľadom na počet obyvateľov je
nadpriemerný počet a kapacita zariadení
občerstvenia. Vďaka polohe obce na
významných dopravných trasách sa
poskytovatelia týchto služieb orientujú aj
na tranzitných návštevníkov.
V obci sú aj reštaurácie (reštaurácia
Pohoda). Ďalej sú tu zariadenia s menšou
kapacitou bez stravovania (Hostinec Lev,
Hostinec Kotva, pohostinstvo Weronika a
občerstvenie u Kapra), vinotéka.
Základné
zariadenia
nevýrobných
služieb reprezentujú kaderníctvo, resp.
holičstvo), kozmetický salón, expozitúra
banky.
V 90. rokoch sa výrazne obohatila
ponuka drobných remeselno-výrobných
služieb, ktoré boli pôvodne dostupné v
centrách vyššieho významu.
Ide predovšetkým o tieto prevádzky:
elektroservis, stolárstvo, drevovýroba,
autodielne, kamenosochárstvo, krajčírstvo,
čalúnnictvo,
oprava
chladiarenských
zariadení, zámočníctvo, klampiar. Na
poľnohospodárstvo sa viažu špecifické
druhy obchodných činností – škôlka a
predaj okrasných drevín a spoločnosť
Betomex (predaj poľnohospodárskych
potrieb a obalov).

bezpečnejsšie aj
policajného zboru.

vďaka

2015- 2020

prítomnosti

Kultúrno-historické pamiatky
Obr.č.7 Rímsko-katolícky kostol, zdroj: interná
evidencia

Najvýznamnejšou
nehnuteľnou
pamiatkou
je
rímsko-katolícky
kostol, postavený
v klasicistickom
slohu v roku
1770, situovaný v
centre obce. Ide o
jednoloďovú
stavbu s vstavanou
vežou s ihlanovou
strechou a pruskými klenbami.
Presbytérium má polygonálny uzáver.
V majeri Štrkovec bol v rokoch 1860-1870
vybudovaný kaštieľ v neoklasicistickom
slohu, v rovnakom období neogotická
kaplnka a začiatkom 20. storočia solitérna
drevená zvonica (neďaleko kaplnky).
Obr.č.8 – kaštiel v majeri Štrkovec

Ochrana obyvateľov a majetku
Obec môže byť dobrým miestom pre
život len v prípade, že sa obyvatelia cítia
bezpečne. Z tohto dôvodu je cieľom obce
poskytnúť v spolupráci s inými orgánmi
bezpečnosť
nielen
ľuďom
žijúcim
v Šoporni, ale aj ich majetku. V prípade,
že v obci vypukne požiar, je možné
situáciu promptne riešiť vďaka prítomnosti
požiarnej zbrojnice, ktorá využíva jedno
požiarne auto. Obyvatelia sa môžu cítiť

18

zdroj: interná evidencia obce

V obci je aj ďalšia kaplnka - kaplnka sv.
Anny z roku 1750. Architektonické a
historické hodnoty má bývalá budova
školy postavená v roku 1937. V obci a jej
katastri sa nachádza veľký počet
skulpturálnych diel - socha sv. Floriána,
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socha sv. Jána Nepomuckého, socha sv.
Vendelína, dve božie muky, socha
božského srdca
Obr.č.9 – zvonica v majeri Štrkovec
zdroj: interná evidencia obce
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Detský folklórny súbor Važinka – založený
v roku 2000, v roku 2001 doplnený o
ľudovú hudbu, sprievodné teleso pre
spevákov a tanečníkov. Súbor sa orientuje
na šírenie pôvodnej ľudovej tvorby a
miestne folklórne tradície. Pracuje s deťmi
školského veku od 10-14 rokov.
Spevácky súbor mužov a žien pri Klube
dôchodcov, Šopornanská Lipka, Važina,
Važinár a ľudová hudba Muzička
Obr.č.10 – Spevácky súbor, Klub dôchodcov

Ježišovho, Šimonov kríž, náhrobníky na
židovskom cintoríne. Zachovalo sa viacero
tradičných hlinených ľudových domov
s charakteristickým pozdĺžnym radením
priestorov, s dlhými dvormi, v ktorých
malo obydlia viacero rodín.
Kultúrne a športové aktivity
V
posledných
rokoch
obec
zaznamenala výrazné oživenie kultúrneho
a spoločenského života, keď tu vzniklo
viacero umeleckých súborov. Najmä
ochotnícke divadlo a detský folklórny
súbor majú potenciál hrať významnú úlohu
v kultúrnom živote celého regiónu,
zachovávať a šíriť kultúrne tradície.
Postupne sa zvyšuje aj záujem samotných
obyvateľov o podujatia miestnej kultúry.
Kultúrne telesá a súbory:
Divadlo bez rozdielu – ochotnícky
divadelný
súbor
pre
dospelých,
znovuzaložený v roku 2003 po dlhšom
období nečinnosti.
19

Zdroj: www.soporna.sk

Miestne súbory vystupujú na kultúrnych
a spoločenských podujatiach a akciách v
obci. Tým formujú kultúrne povedomie
obyvateľov a hrdosť na svoju obec. Okrem
toho vystupujú aj v okolitých obciach
a mestách.
obr.č.11 –SúborVažinky

Zdroj: www.soporna.sk
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Z obce Šoporňa pochádza viacero
významných historických osobností a tiež
súčasníkov činných v oblasti umenia a
kultúry:
výtvarní umelci – Anton Dubrovský,
Božena Lipovská
spisovatelia – Rudolf Čižmárik – básnik a
publicista (besedy o knihách), Ľudovít
Čutrík
–
spisovateľ-amatér,
autor
viacerých kníh o histórii obce Šoporňa,
Ladislav Ťažký – spisovateľ, aj keď
nepochádza zo Šoporne, je zviazaný s
kultúrnym životom obce, obec mu v roku
2004 udelila čestné občianstvo obce
Šoporňa
hudobníci – Viliam Herschel, Gejza
Príbela.

preteky v streľbe na asfaltové holuby o
Pohár starostu obce.

Najviac
kultúrno-spoločenských
podujatí sa koná počas fašiangového
obdobia – plesy poriada viacero spolkov:
poľovnícke združenie, rybársky zväz,
podujatie Batoškova muzika. K ďalším
tradičným podujatiam patria oslavy Dňa
matiek, stavanie mája, Obecný deň,
hodové slávnosti, oslavy k životnému
jubileu 50- a 70- ročných obyvateľov v
rámci mesiaca úcty k starším, akcie v
predvianočnom období.
Spolková činnosť:
k spoločenskému a kultúrnemu životu
významnou mierou prispieva aj väčší počet
miestnych spolkov a krúžkov:

Klub dôchodcov – vznikol v roku 1986,
jeho členovia si založili viaceré krúžky –
šachový,
záhradkársky,
čitateľský,
spevácky
Miestna organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov – organizuje ochutnávku vín,
ukážku aranžovania kvetov, návštevy
záhradníckych výstav a vlastné výstavy
ovocia, zeleniny a kvetov
Miestna
organizácia
Slovenského
rybárskeho zväzu – má asi 360 členov,
vlastný objekt, pracuje s mládežou a
organizuje rybárske preteky

Poľovnícke združenie Domovina – vzniklo
v roku 1990 vyčlenením sa zo zlúčeného
poľovníckeho spolku obcí Šoporňa,
Šintava a Vinohrady. Medzi základné
činnosti združenia patrí ochrana zveri,
poľovačky, chov bažantov v bažantnici,
spolupráca so zahraničnými poľovníckymi
organizáciami (hlavne z Talianska). Jeho
členovia sa venujú klubovej a spoločenskej
činnosti – na tieto účely využívajú vlastnú
chatu v lokalite Domovina. Poľovnícke
združenie pracuje aj s mládežou – vedie
krúžok mladých priateľov poľovníctva a v
rámci neho poriada rôzne súťažné
stretnutia, literárnu súťaž na prácu s
poľovníckou
tematikou.
Organizuje
20

Klub paličkovej čipky – založený v roku
2003 s cieľom obnoviť slávnu tradíciu
šoporňanskej čipky. V roku 2004 klub
usporiadal v miestnom kultúrnom dome
prvú výstavu paličkovej čipky, niektoré
práce boli vystavované aj v regionálnych
múzeách a na prestížnych podujatiach
(Slovensko v čipke).
Miestna organizácia Matice slovenskej – je
aktívna
pri
mnohých
kultúrnospoločenských podujatiach, organizuje
zájazdy na podujatia, pravidelné besedy
o spisovateľoch

Ďalej
v obci
pôsobia
miestna
organizácia Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých, miestna organizácia zrakovo
postihnutých,
Černeného
kríža
a Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 1.
Spoločenské
organizácie
poskytujú
rôznorodé možnosti pre záujmové činnosti
a pokrývajú väčšinu vekových kategórií.
Šoporňa je známa výšivkami a čipkami,
ktoré boli súčasťou ľudového odevu. Túto
tradíciu po 2. svetovej vojne podchytil
ÚĽUV. Tradíciu paličkovania čipiek sa
podarilo zachovať až do súčasnosti – v
roku 2003 bol založený Klub paličkovej
čipky. S textilným dekorom sa viaže je pre
obec miestny variant západoslovenského
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ženského a mužského ľudového odevu
charakteristického pre obec Šoporňa.
V súčasnosti jeho tradíciu prezentuje na
svojich vystúpeniach folklórny súbor.
Obr.č.12 – Výstava paličkovanej čipky

2015- 2020

nesúťažné mužstvo mladších žiakov a
oddiel stolných tenistov. V posledných
rokoch
zaznamenáva
rast
členskej
základne.
Klub sa rozšíril o nové činnosti –
krúžok erobiku žien a hádzanársky krúžok
dievčat. Športový klub spolu s obecným
úradom organizuje pravidelne v mesiaci
september tradičný Beh Šopornianska
dvanástka – vytrvalostný beh, ktorého sa
zúčastňujú bežci z celého Slovenska
(evidovaný v Slovenskom bežeckom
kalendári).
Obr.č.13 – ŠK Šoporňa

Zdroj: www.soporna.sk

Folklórne tradície v minulosti rozvíjali
viaceré súbory. V rokoch 1964-1985 v obci
pôsobil súbor Šoporňanka.
Časť členov tohto súboru v súčasnosti
pôsobí pri Klube dôchodcov. Na tieto
tradície nadviazal aj Detský folklórny
súbor Važinka, založený v roku 2000. V
obci tradične pôsobili rómske kapely a
bola tu aj dychová hudba, ktorá však
zanikla.
Remeselné tradície v obci neboli obzvlášť
rozšírené, s výnimkou mlynárstva.
Obdobím
najväčšieho
rozmachu
mlynárstva bola 2. polovica 19. storočia;
mlynári si tu založili vlastný cech.
Drobným kováčskym prácam sa venovali
hlavne Rómovia, pôsobili tu aj stolári,
kolári, ženy sa venovali krajčírskemu
remeslu.
V obci sú aj dnes obyvatelia, ktorí sa
venujú košikárstvu (a iné výrobky z
prútia),
drôtikárstvu,
rezbárstvu,
umeleckému kováčstvu.
Športové aktivity
Základy organizovaného športu boli
položené v roku 1934, keď vznikol
futbalový oddiel, neskôr nasledovali aj
ďalšie oddiely.
Športový klub má 5 súťažných futbalových
mužstiev (3 x žiaci dorast, A-mužstvo),
futbalový kolektív „starých pánov“,
21

Zdroj: www.soporna.sk

5. Technická infraštruktúra
Elektrická energia
Zásobovanie elektrickou energiou je
riešené vzdušnými vedeniami vysokého
napätia (22 kV) odbočujúcimi z
kmeňového
vedenia
Sereď-Šintava.
Nízkonapäťová sieť v obci je zásobovaná
prostredníctvom
distribučných
transformačných staníc.
Plynofikácia
Obec Šoporňa je plynofikovaná.
Výstavba miestnych plynovodov začala v
roku 1980 a v súčasnosti má možnosť
odberu zemného plynu takmer 100%
domácností. Zásobovanie plynom je z
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vysokotlakového plynovodu Trnava –
Šaľa, prostredníctvom vysokotlakovej
prípojky a 2 regulačných staníc. Miestne
rozvody
plynu
sú
nízkotlakové.
Domácnosti
využívajú
plyn
na

vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej
vody a varenie.

Vodovodná sieť

Majer Štrkovec a Domov sociálnych
služieb má vybudované vlastné zdroje
pitnej vody (studne).
Na obecný rozvod vody je napojený aj
novozrekonštruovaný hotel Relax Inn
West.

Obec Šoporňa je zásobovaná pitnou
vodou zo skupinového vodovodu SereďGalanta z vodného zdroja Jelka.
Vodovodná sieť v obci bola zrealizovaná
od roku 1985.
Telekomunikácie a internet
Obec Šoporňa má pokrytie všetkých
mobilných operátorov a je vyhovujúce na
území celej obce. Internetové pripojenie je

zabezpečené, internetová kaviareň sa
v obci nenachádza, rovnako ani telefónny
automat.

Kanalizácia
Splašková kanalizácia je vybudovaná
len v severnej časti obce. Pokrýva asi 40%
domácností. Odpadové vody zo zvyšných
domácností sa zachytávajú v domových
žumpách. Objekty žúmp sú však z väčšej
časti v zlom technickom stave, dochádza z
nich k priesakom a znečisťovaniu
podzemných vôd.

Splaškové vody sa odvádzajú do čistiarne
odpadových vôd, situovanej na západnom
okraji obce. ČOV funguje na princípe
mechanicko-biologického čistenia. Jej
súčasná kapacita neumožňuje čistenie
väčšieho objemu odpadových vôd.

Odpadové hospodárstvo
Obec Šoporňa má vypracovaný
Program
odpadového
hospodárstva.
Komunálny odpad sa vyváža na centrálnu
skládku 2x mesačne, počas letných
mesiacov jún – august je odvoz
zabezpečený 4x za mesiac. V obci je tiež
organizovaný separovaný zber odpadu,

ktorého vývoz sa zabezpečuje podľa
potreby.
Základná škola organizuje 2x ročne zber
starého papiera a textilu.
V obci sa ďalej uskutočňuje 2x ročne zber
autobatérií, kovového šrotu a skla.

6. Ekonomická štruktúra
Zameranie podnikateľskej činnosti
v obci Šoporňa sa sústreďuje najmä na
pohostinskú, obchodnú a výrobnú činnosť.

22

Nachádzajú sa tu aj firmy so zameraním na
poskytovanie
komerčných
služieb
v rôznych
oblastiach
(tab.č.15).
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Tab. č 15: Podnikateľské subjekty v obci Šoporňa
zamestnanci

OBCHOD
zamestnanci

Jednota SD
Galanta Šoporňa
č. 105

4

Konzum,
záhradkárske
potreby

2

Jednota SD
Galanta Šoporňa
č.

4

Stánok Ovocie
zelenina, Vodičková

1

Potraviny
Večierka

2

zamestnanci
Drogériový
tovar,
domáce
potreby
vodohospodá
rsky a
elektroinštala
čný materiál

1

1

spolu:

15

REŠTAURÁCIE A POHOSTINSTVÁ
Občerstvenie u
Kapra
Reštaurácia
Pohoda
Reštaurácia
Corgoň

1

Hostinec Lev

2

Bufet D.
Navrátil

1

3

Pohostinstvo Kotva

4

Občerstvenie
u Kapra

1

spolu:

16

4

SLUŽBY
holičstvo a
kaderníctvo
oprava
elektrospotrebičo
v
oprava
chladiarenských
zariadení
stolárstvo

4

autodielne

4

krajčírstvo

2

45

oprava a prevíjanie
motorov

4

okrasná
škôlka

12

1

kozmetický salón

2

čalúnictvo

2

4

zámočníctvo

4

spolu

84

zdroj: interná evidencia obce

7. Rozpočet a finančné hospodárenie obce
Rozpočet Šoporne na rok 2015 bol
zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet bol zostavený vyrovnaný,
bežný
rozpočet
bol
prebytkový
a kapitálový rozpočet schodkový.
Boli schválené aj príjmové finančné
operácie. Na rok 2015 boli schválené
celkové príjmy vo výške 1 663 287,00
23

a výdavky v tej istej hodnote (tab.17 ). Pre
porovnanie uvádzame aj rozpočet Šoporne
na rok 2014 (tab. 16).
Za posledné štyri roky sa podiel na
daňových príjmoch výrazne nemenil,
väčšia zmena nastala v podieloch na
daniach
v jednotlivých
štruktúrach
daňových príjmov, ako napríklad daň
z nehnuteľností (z pozemkov), daň za psa.
Najvyššiu položku v daňových príjmoch
tvoril v roku 2014 podiel dane z príjmov
fyzických osôb, za tým nasledoval podiel
na dani z nehnuteľností a daň za
komunálny odpad.
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Tab. č.16 - Rozpočet obce k 31.12. 2014

schválený
rozpočet na

rozpočet

schválený
rozpočet na
rok 2014 (€)

rozpočet
2014 po
zmenách (€)

rok 2014 (€)

2014 po
zmenách (€)

príjmy celkom

1 481 097,00

1 481 097,00

výdavky celkom

1 481 097,00

1 481 097,00

bežné príjmy

1 480765,00

1 480765,00

bežné výdavky

1 479 097,00

1 479 097,00

kapitálové príjmy

332,00

332,00

kapitálové výdavky

2 000,00

2 000,00

príjmové finančné
operácie

0,00

0,00

výdavkové
finančné operácie

0,00

0,00

schválený
rozpočet na
rok 2015 (€)

rozpočet
2015 po
zmenách (€)

Tab. č.17 - Rozpočet obce na rok 2015

schválený
rozpočet na

rozpočet

rok 2015 (€)

2015 po
zmenách (€)

príjmy celkom

1 663 287,00

1 736 147,85

výdavky celkom

1 663 287,00

1 736 147,85

bežné príjmy

1 663 287,00

1 736 147,85

bežné výdavky

1 663 287,00

1 678 546,25

kapitálové príjmy

0,00

0,00

kapitálové výdavky

0,00

57 601,60

príjmové finančné
operácie

0,00

0,00

výdavkové
finančné operácie

0,00

0,00

Tab.č. 18 - Štruktúra daňových príjmov obce v rokoch 2011 – 2014 (v EUR)

2011

2012

2013

2014

prevod podielu dane z príjmov
fyzických osôb

680 161,18

695 211,08

761 906,42

789 667,61

podiel na dani z nehnut. - z pozemkov

64 441,52

61 722,10

57 266,28

61 699,03

podiel na dani z nehnut. - zo stavieb

47 821,18

48 541,46

42 809,44

45 065,97

podiel na dani z nehnut. - z bytov a NP

1 343,37

1 321,63

1 263,91

1 363,25

daň za psa

2 969,49

3 542,46

2 753,28

3 299,94

daň za užívanie verejného
priestranstva

4 344,47

3 661,96

1123,82

0,00

podiel na poplatku za komunálny
odpad

57 368,14

45 617,67

46 213,90

61 810,52

daňové príjmy spolu

860 467,79

868 600,54

916 465,96

966 770,99

Zdroj (tabuľka č. 16 – tabuľka č. 18): Interná evidencia obce, 2015
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8. Ex – post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHRSR
PHRSR je dôležitý strategický dokument, v ktorom sú zhrnuté hlavné ciele a priority
rozvoja obce. Účelom dokumentu však nie je ich len zhrnúť, ale aj dosiahnuť, aby boli v čo
najvyššej možnej miere naplnené. Obec Šoporňa sa snažila o dosiahnutie všetkých cieľov
stanovených v predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013.
Tab. 19 – Prehľad projektov, pri ktorých sa obec Kúty uchádzala o poskytnutie NFP počas programového
obdobia 2007 – 2013

Rok
P.č. podania
projektu

Názov projektu

1.

2008

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej
OBEC
školy s materskou školou Šoporňa

ROP

2.

2009

Rekonštrukcia
a modernizácia
OBEC
verejného osvetlenia obce Šoporňa

OP KaHR Nie

3.

2009

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej
OBEC
školy s materskou školou Šoporňa

ROP

939 215, 91 €

4.

2009

Rekonštrukcia centrálnej časti obce
OBEC
Šoporňa

ROP

Nie

5.

2010

Modernizácia
obce Šoporňa

OBEC

OP KaHR Nie

6.

2011

Šoporňa – rozšírenie kanalizácie a ČOV

OBEC

OP ŽP

Žiadateľ

verejného

osvetlenia

Poskytovateľ

Úspešnosť

Nie

Nie

Zdroj :Interná evidencia obce, 2015

A. II ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
9. Poloha
Obec Šoporňa leží priamo pri
rýchlostnej komunikácii R1 spájajúcej
najvýznamnejšie
centrá
západného
Slovenska – mestá Trnava, Nitra,
Bratislava. Má výhodnú polohu voči
ekonomickým
centrám,
v
rámci
trojuholníka tvoreného mestami strednej
veľkostnej kategórie Sereď, Šaľa a
Galanta. Toto územie sa vyznačuje
vysokou hustotou sídelnej siete a v rámci
územia SR dosahuje aj pomerne vysokú
25

hustotu
osídlenia,
priemerne
132
2
obyv./km . Koncentrácia sídiel mestského
typu viaže rôzne druhy ekonomických
aktivít. Najbližším mestom je Sereď (7
km), blízko sú aj mestá okresného
významu – Galanta (15 km) a Šaľa (14
km).
Okresné mesto je teda až tretím
najbližším mestom a tomu zodpovedá
intenzita socio-ekonomických väzieb,
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ktorá je pomerne nízka, navyše nie je
podmienená historickými väzbami.
Obr č.. 14 – Okres Galanta

Zdroj: google.maps.com

Chotár obce susedí s katastrálnymi
územiami obcí: Šintava, Váhovce, Pata,
Hájske, Horná Kráľová, Močenok, Dlhá
nad Váhom, Kráľová nad Váhom a Kajal.
Do katastrálneho územia obce Šoporňa

patrí aj majer Štrkovec. Z hľadiska širších
regionálnych vzťahov obec spadá do tzv.
Trnavsko-považskej osi rastu, ktorá je v
súčasnosti jednou z najdynamickejšie sa
rozvíjajúcich regiónov SR.
Priame
napojenie
na
rýchlostnú
komunikáciu zlepšilo spojenie s mestami
krajského významu – Trnavou (24 km) a
Nitrou (25 km). To podporuje dobrú
dostupnosť
zariadení
občianskej
vybavenosti vyššieho významu (kultúra,
nemocnice, stredné a vysoké školstvo),
ponúka široké nákupné možnosti, a
umožňuje denné dochádzanie za prácou.
Z uvedených polohových potenciálov
vyplývajú pre obec značné rozvojové
možnosti.

Obr.č.15 – Obec Šoporňa na mape

Zdroj: googlemaps.com
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10. Dostupnosť územia vzhľadom na predmetné druhy dopravy
Obec Šoporňa má výhodnú polohu voči
hlavným dopravným spojeniam nie len
regionálneho ale aj národného významu.

10.1 Cestná doprava
Obec Šoporňa má veľmi výhodnú
polohu voči dôležitým dopravným
koridorom. Leží priamo pri rýchlostnej
komunikácii
R1
(Trnava-Nitra,
s
pokračovaním do Banskej Bystrice), v
trase cesty I. triedy medzinárodného ťahu
ČR – Holíč – Trnava – Sereď – Nitra –
Levice. Rýchlostná komunikácia spája
obec s najvýznamnejšími centrami
západného Slovenska – mestá Trnava,
Nitra, Bratislava.
V obci sa na rýchlostnú komunikáciu
prostredníctvom
mimoúrovňovej
križovatky napája významná regionálna
trasa – cesta II. triedy č. II/573 Sereď–
Šoporňa–Šaľa, s pokračovaním na
Kolárovo, Komárno a Nové Zámky.
Význam tejto cesty značne vzrástol
v posledných rokoch, po dobudovaní
rýchlostnej komunikácie R1 v úseku
Trnava–Nitra
sa
využíva
ako
najvýhodnejšia
dopravná
spojnica
Bratislavy s juhozápadným Slovenskom –
najmä mestami Šaľa, Nové Zámky a
regiónom Dolného Pohronia a Poiplia.
Vzhľadom k tomu, že cesta je vedená
celým zastavaným územím v dĺžke asi 3,5
km, spôsobuje nadmerné zaťaženie
obytného územia hlukom, prachom a
škodlivými splodinami, navyše predstavuje
zvýšené riziko dopravných kolízií, najmä s
inými druhmi dopravy (peší, cyklisti).
Charakter miestnej spojnice má cesta III.
triedy č. III/5076, ktorá sa v strede obce
napája na cestu II. triedy. Cesta spája obec
Šoporňa s ďalšími obcami údolia potoka
Jarčie, obce Pata, Pusté Sady, Zemianske
Sady, Šalgočka a Dvorníky, kde sa napája
na cestu II. triedy II/507 do Hlohovca. Z
hľadiska medzisídelných väzieb má značný
27

význam cesta III. triedy Pata- Močenok,
ktorá síce riešeným územím neprechádza,
ale zabezpečuje spojenie s obcami Hájske
a Močenok. Najkratšie (priame) spojenie s
obcou Hájske je však len po nespevnenej
poľnej ceste.
Uvedené komunikácie, cesty II. a III.
triedy, determinujú základnú komunikačnú
kostru obce Šoporňa. Od nej sa odpájajú
miestne komunikácie. Sieť miestnych
komunikácií je dostatočne rozvinutá.
Vďaka absencii terénnych bariér sú všetky
časti
zastavaného
územia
dobre
sprístupnené. Komunikácie tvoria zväčša
pravouhlú sieť vzájomne prepojených trás
a vyhovujú nárokom na dopravnú obsluhu
zastavaného územia. Všetky komunikácie
sú spevnené.
Verejnú dopravu zabezpečujú viaceré
autobusové linky SAD. Pre obyvateľov
obce sú významným druhom dopravy,
keďže pripájajú diaľkovými linkami obec
na mestá krajského významu (Nitra a
Trnava) a regionálnymi na významné
regionálne centrá (Sereď, Šaľa, Galanta).
Celkový počet spojov zastavujúcich v obci
je 53 párov denne, z toho na linke TrnavaSereď-Nitra 14 párov, Sereď-Pusté SadyHlohovec 19 párov, Šaľa-Sereď 11 párov,
Sereď-Močenok 6 párov a Pata-Galanta 3
páry.
Vzhľadom
na
značný
podiel
obyvateľstva denne odchádzajúceho za
prácou prepraví autobusová doprava
pomerne veľké objemy cestujúcich. V obci
sa nachádzajú 4 autobusové zastávky,
ktoré
pokrývajú
požiadavky
pešej
dostupnosti, je však vhodné zvážiť ich
presun a vybudovanie zastávky s väčšou
kapacitou a vybočovacími pruhmi,
prípadne aj nadväzujúcimi zariadeniami
vybavenosti. Napriek súčasnému trendu
nárastu
podielu
individuálnej
automobilovej dopravy pri ceste do
zamestnania je udržanie dostatočného
počtu spojov dôležité hlavne pre nižšie
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príjmové skupiny, deti a študentov
dochádzajúcich
za
vzdelaním
a obyvateľov, ktorí nevlastnia osobný
automobil.

10.2 Železničná doprava
Železnica
územím
neprechádza,
najbližšia železničná stanica je v Seredi
(10 km) na trati Nové Zámky – Galanta –
Trnava.

10.3 Ďalšie druhy dopravy
V území majú potenciál rozvoja aj iné
druhy dopravy. Po dobudovaní vodného
diela Kráľová je tok Váhu splavnený až po
Sereď, no pre plavbu sa nevyužíva.
Hlavným dôvodom vybudovania vodného
diela bolo zabezpečiť dopravu surovín a
výrobkov pre Niklovú hutu v Seredi. Po
ukončení výroby niklu zanikli ekonomické
dôvody využívania Váhu pre riečnu
plavbu.
V poslednom období, aj v súvislosti s
opätovným rozvojom priemyslu v Trnave,
Hlohovci a ďalších mestách na Považí, sa v
rámci projektu dobudovania Vážskej
vodnej cesty uvažuje s vybudovaním
vodného diela Sereď-Hlohovec, ktoré by
doplnilo chýbajúci prvok Vážskej kaskády
a výrazne predĺžilo úsek splavnosti.
V súvislosti s vybudovaním vodného diela
sa plánuje aj výstavba prístavov v Seredi,
Hlohovci, resp. Leopoldove.
Vybudovanie vodného diela vytvorilo
predpoklady aj pre rozvoj cyklistickej
dopravy (po hrádzach vodného diela).
Cyklotrasy však nie sú vyznačené ani
spevnené a pre cyklistickú dopravu sa
využívajú minimálne. Ich dobudovanie by
otvorilo nielen možnosti pre cykloturistiku,
ale aj možnosť alternatívnej dopravy za
prácou (najmä do Serede, vzhľadom k
prijateľnej vzdialenosti).
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Pešie trasy sú vybudované pozdĺž
prieťahov štátnej cesty II. a III. triedy
zastavaným územím obce. Väčšinou sú
vyhovujúce, niektoré chodníky sú v
nedostatočnej šírke alebo nedostatočne
udržiavané.
Na ostatných obslužných komunikáciách,
vzhľadom k nízkej frekvencii premávky,
nie je potrebné oddeľovať pešiu a
automobilovú dopravu vyčleňovaním
samostatných chodníkov.

11. Prírodné podmienky
Ako bolo spomenuté v úvodnej
kapitole, obec Šoporňa leží na Podunajskej
nížine, na ľavom brehu Váhu. Juhozápadná
časť katastra je na nive Váhu,
severovýchodná na vyšších terasách okraja
Nitrianskej pahorkatiny. Reliéf je prevažne
rovinatý, na severovýchodnom okraji má
charakter zvlnenej roviny. Relatívne
kolísanie nadmorskej výšky je od 120 do
133 m.n.m., so spádom v smere toku Váhu.
Obr.č.16 – Vodná nádrž Kráľová

Zdroj: interná evidencia obce

Kataster je tvorený:




v severozápadnej časti zastavaným
územím obce,
v západnej časti vodnou nádržou
Kráľová,
v južnej a východnej časti
intenzívne
obrábanou
poľnohospodárskou pôdou, ktorá je
prerušená
malými
enklávami
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zelene, pásmi líniovej zelene
vedenej pozdĺž komunikácii a
vodných tokov a lokalitou Štrkovec
Plošná výmera katastrálneho územia
bola upravená zväčšením o cca 17,4 ha z
3122 ha na 3 139, 3933 ha. Touto úpravou
sa do katastrálneho územia zahrnuli
lokality v severnej a východnej časti
zastavaného územia obce, ktoré boli mimo
katastra obce Šoporňa.
Reliéf územia je málo členitý, prevažuje
zvlnená
rovina,
ktorá
len
v
severovýchodnej časti prechádza do
miernej pahorkatiny. Pomerne jednotvárne
ploché územie bolo v západnej časti
vymodelované korytom meandrujúcej
rieky Váh s viacerými bočnými ramenami
(Starý Váh).
Vybudovaním vodného diela Kráľová
sa zdvihla hladina rieky Váh a čiastočne sa
narušila pôvodná krajinná, estetická a
biologická hodnota tohto územia. Napriek
týmto negatívnym zásahom človeka je Váh
so svojou inundáciou najdôležitejším
prvkom ekologickej stability územia.
Katastrálne územie je v dôsledku
intenzívneho hospodárenia odlesnené,
okrem lužných lesov na nive a v alúviu
rieky Váh, ktoré lemujú lesné spoločenstvá
pozmenených lužných lesov.
Riešené územie je tektonicky pomerne
stabilné.
Na nive tokov prevládajú nivné kaly,
nivné hliny, piesky, štrkopiesky a miestami
sprašové hliny holocénneho veku. Na
pahorkatine sú uložené spraše hlinité a
piesčité.
Z nerastných surovín boli a sú
významnejšie
využívané
zásoby
štrkopieskov, ťažených v medzihrádzovom
priestore Váhu a aj priamo z koryta rieky,
ako i na viacerých miestach mimo nivy
toku.
V katastri prevládajú hlavne nivné
lužné pôdy a na sprašových terasách
černozeme.
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Vyskytujú sa tieto pôdne typy:
nivné pôdy karbonátové, nivné pôdy
glejové, čiernice karbonátové čiernice
glejové,
všetky
na
karbonátových
sedimentoch riek a potokov na nive Váhu
a v dolinách pahorkatiny a ďalej
hnedozeme,
erodované
hnedozeme,
černozeme
mycelárne
karbonátové,
černozeme erodované a černozeme
degradované na sprašiach pahorkatiny.
Pôdne druhy sú predstavované pôdami
hlinitými až ílovitohlinitými na nive a
pôdami piesčitohlinitými až hlinitými
a piesočnatými na pahorkatine.
Pôdy patria medzi najlepšie až
vysokoprodukčné.
Z hľadiska erózie sú pôdy lokálne,
nepatrne náchylné až po silno erodované,
hlavne na pahorkatine. Prevláda mierna až
stredne silná erózia, lokálne však
intenzívna deflácia, vodná erózia je
nepatrná až mierna.
Obec patrí do suchej až mierne suchej
teplej nížinnej klimatickej oblasti s
miernou zimou a dlhším slnečným svitom.
Priemerná teplota v januári sa pohybuje v
rozpätí -3°C až -2°C, v júli +20°C až
+21°C, priemerná ročná teplota vzduchu
je +9°C až +10°C. Ročný úhrn zrážok sa
pohybuje v rozmedzí 550 až 600 mm,
priemerné trvanie snehovej pokrývky je do
25 dní v roku, počet letných dní je 70 a
viac v roku a suché obdobie trvá priemerne
48 až 52 dní v roku.
V
celom
území
prevládajú
severozápadné, severné a juhovýchodné
vetry, menej často sa vyskytujú vetry
východné a západné.Relatívne malé
rozdiely v nadmorskej výške v katastri
obce od 117 m.n.m. do 135 m.n.m. ako i
vhodné klimatické a pôdne podmienky
umožňujú priaznivý rozvoj intenzívnej
poľnohospodárskej výroby.

12.Využitie zeme
Trnavský samosprávny kraj do ktorého
obec Šoporňa spadá, patrí medzi
najproduktívnejšie
poľnohospodárske
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oblasti Slovenska. Keďže z hľadiska
prírodno – geografických podmienok patrí
medzi najteplejšie oblasti Slovenska,
poľnohospodárska výroba je v regióne
najrozšírenejšou
aktivitou
regiónu.
Rastlinná výroba sa sústreďuje hlavne na
pestovanie husto siatych obilnín, najmä
pšenice a jačmeňa, kukurice, slnečnice,
repky a zemiakov. Priaznivé podmienky sú
pre pestovanie rýchlenej a poľnej zeleniny,
rozvoj vinohradníctva a ovocných sadov.
Z celkovej výmery
územia 3122 ha tvorí:






katastrálneho

zastavaná plocha 127 ha
ostatné plochy 208 ha
vodné plochy 631 ha
lesné plochy 189 ha
poľnohospodárska pôda 1 967 ha

Graf č.12: Využitie
katasterportal, 2015
zastavaná
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4%

zeme

v Šoporni,

ostatné
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zdroj:

vodné
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pôda
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13. Životné prostredie
13.1 Kvalita ovzdušia,
podzemných a povrchových vôd
Z hľadiska kvality ovzdušia nepatrí
územie Trnavského kraja k zaťaženým
oblastiam. Kvalita ovzdušia v celom
okrese sa zlepšila ukončením výroby v
Niklovej hute v Seredi v roku 1993. V
súčasnosti sa na území okresu nachádzajú
len menšie zdroje znečistenia ovzdušia.
Jedinými väčšími znečisťovateľom v okolí
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je Duslo Šaľa a spaľovňa toxického
odpadu pri podniku Duslo produkujúce
predovšetkým oxidy dusíka a tuhé
znečisťujúce látky. Vďaka priaznivej
polohe vo vzťahu k prevládajúcemu
vzdušnému prúdeniu nie je miera
priemyselného znečistenia vysoká.
Lokálnymi
zdrojmi
priemyselného
znečistenia sú drobné výrobné prevádzky v
obci - prevádzka firmy DIPEX, zameraná
na výrobky z epoxidu, prevádzky DAK a
Beňo – produkujú exhaláty pri aplikácií
práškových farieb, resp. pri vypaľovaní
motorov .
Znečistenie
ovzdušia
spaľovaním
tuhého paliva bolo eliminované prechodom
väčšiny domácností na plynné palivo po
vybudovaní
stredotlakových
a
nízkotlakových rozvodov zemného plynu v
celej obci. Možno konštatovať, že v
súčasnosti sú lokálne zdroje znečistenia
zanedbateľné.
Po redukcii živočíšnej výroby a zrušení
chovu ošípaných je zaťaženie územia
zápachom minimálne.
Významným pôvodcom znečistenia
ovzdušia je automobilová doprava, ktorá
na území obce zaznamenala prudký nárast
intenzity, najmä v poslednom období.
Zaťaženie z dopravy nepochádza len z
priľahlej rýchlostnej komunikácie R1, ale
podieľa sa na ňom najmä doprava na ceste
II.
triedy,
prechádzajúca
stredom
zastavaného územia obce.
Zväčša odlesnené územie je intenzívne
poľnohospodársky obrábané. Z toho
vyplýva zvýšená miera znečistenia pôdy v
dôsledku hnojenia a chemického ošetrenia
pestovaných plodín. Hospodárenie na
rozsiahlych pôdnych celkoch vystavuje
územie zvýšenému výskytu veternej
erózie.
Dôsledkami sú zníženie
úrodnosti pôdy, ohrozenie jarných výsevov
a
zaťaženie
prostredia
zvýšenou
prašnosťou.
Zvyšky pôvodného lužného lesa ostali
len pozdĺž mŕtveho ramena Váhu, kde
plnia funkciu regionálnych biocentier a
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biokoridorov. V zastavanom území sa
okrem rozptýlenej a líniovej zelene
nachádza aj niekoľko menších plôch
zelene (cintorín, zeleň pri bytových
domoch a škole). Zachovanie tejto zelene
je dôležité nielen z ekologických a
hygienických dôvodov, ale aj z estetického
a kompozičného hľadiska.
Významný zásah krajiny a ekosystémov
priniesla výstavba Vodného diela Kráľová,
ktorá narušila estetické a biologické
hodnoty územia. Zaplavením územia a
zdvihnutím
hladiny
sa
zmenil
hydrologický režim a zredukovala sa
výmera pôvodných lužných lesov.

13.2 Chránené územia
Na danom území dolného toku rieky
Váh sa nachádza viacero významných
lokalít flóry a fauny. Niektoré z nich boli
vyhlásené za maloplošné chránené územia.
V katastrálnom území obce Šoporňa je
vyhlásené maloplošné chránené územie
prírodná pamiatka Štrkové presypy o
výmere 1,7755 ha. Predmetom ochrany sú
tri pieskové presypy, spevnené vo svojej
vrcholovej časti agátovým porastom.
Dôvodom ochrany je zachovanie hĺbkovej
a plošnej neporušenosti presypov s
rastlinným krytom pre vedecké a náučné
ciele.
Štrkové presypy vytvárajú regionálne
biocentrum s tromi jadrami chránenými
ako prírodné pamiatky:
 regionálne biocentrum Štrkovec
tvorené lesnými spoločenstvami
mimo inundácie Váhu, ktoré sú v
značnej rozlohe premenené na
topoľové
monokultúry
so
zvyškami mäkkého a tvrdého luhu;
 regionálne biocentrum Na Garazde
a Vlhké lúky;
 regionálne
biocentrum
Šopornianske mŕtve ramená a
Majšín s viacerými hodnotnými
lokalitami, biocentrum sa skladá z
troch mŕtvych ramien Váhu,
najhodnotnejšia časť je Pasienok,

súčasťou biocentra je lužný les
Majšín.
Ďalšie maloplošné chránené územia sa
pripravujú na vyhlásenie. Takmer celá
plocha vodnej nádrže Kráľová je vyhlásená
za chránené vtáčie územie.

14. Cestovný ruch
Napriek
značnému
rekreačnému
potenciálu územia, hlavne pre rozvoj
vodných športov a pririečnej turistiky,
ktorý
vznikol
po
vybudovaní
a
sprevádzkovaní vodného diela Kráľová na
prelome 80. a 90. rokov, tento potenciál sa
v súčasnosti využíva len málo.
Hlavnou rekreačnou aktivitou viazanou
na vodnú plochu je športové rybárstvo.
Jediným centrom vodných športov je
stredisko Kaskády na ľavom brehu
vodného diela.
V katastrálnom území obce sa nachádza
Hotel Relax-Inn West, ide o rekondičné
sanatórium v Šoporni, ktoré ponúka
rekondičné
pobyty,
zamerané
na
regeneráciu pracovných síl a rehabilitačnorekreačné pobyty pre rodiny s deťmi.
V minulosti bolo stredisko známe
predovšetkým ako rekondičné sanatórium
spoločnosti Duslo. Niekoľko rokov je však
Hotel Relax-Inn Šoporňa v súkromných
rukách a otvorilo svoje brány širokej
verejnosti.
Prešlo
kompletnou
rekonštrukciou a neustále zlepšuje svoju
infraštruktúru.
V obci okrem hotela nie sú ubytovacie
kapacity pre individuálnu rekreáciu, s
výnimkou menšej chatovej osady v lokalite
Malá Sihoť.
Obr.č.17 – Hotel Relax-Inn Šoporňa

Zdroj: interná evidencia obce

31

2015- 2020

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŠOPORŇA

2015- 2020

A. III ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
15. SWOT analýza a syntéza jej výsledkov
SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities , Threats) sumarizuje
a zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky obce, vonkajšie príležitosti a ohrozenia podľa ich
dôležitosti. Práve dôkladná SWOT analýza predstavuje východisko pre formulovanie
stratégie, ktorá by mala predstavovať súlad medzi vnútornými vlastnosťami a vonkajším
prostredím. Pre vedenie obce je potrebné poznať slabé a silné vnútorné stránky obce
a porovnať
ich
s existujúcimi
a potenciálnymi
ohrozeniami
a príležitosťami.
Formulár č. A5 – SWOT analýza obce Šoporňa
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
Obyvateľstvo








homogénna národnostná štruktúra obyvateľstva
priaznivá vzdelanostná štruktúra obyvateľov
vysoký podiel ekonomicky aktívneho
obyvateľstva
bohatý kultúrno-spoločenský život, organizácia
kultúrnych a športových podujatí počas celého
roka
bohatá spolková činnosť
opatrovateľská služba







celkový úbytok obyvateľstva spôsobený
prirodzeným aj migračným úbytkom
narastajúci podiel obyvateľstva
v poproduktívnom veku (stárnutie populácie)
pokles miery pôrodnosti
odliv kvalifikovanej pracovej sily do iných miest
málo pracovných príležitostí priamo v obci

Občianska vybavenosť a technická infraštruktúra









prítomnosť materskej a základnej školy v obci
prítomnosť zdravotného strediska v obci
široká ponuka voľnočasových aktivít pre deti
a mládež v rôznych kluboch pôsobiacich v obci
dostatočné zabezpečenie telekomunikačnými
sieťami a internetovým pripojením
pôsobenie v oblasti sociálnej práce
výskyt architektonicky hodnotných objektov
fungujúci separovaný zber odpadu v obci
ľahká dostupnosť okresného i krajského centra,
rovanko aj väčších miest








nevyhovujúci technický stav miestnych
komunikácií a chodníkov
zastaralé verejné osvetlenie
zastaralý systém obecného rozhlasu
nedobudovaná kanalizácia
nedostatočný počet zón na voľnočasové aktivity
obyvateľov
nedostatočná pripravenosť na nové
projektovacie obdobie

Samospráva




komunikácia obce s obyvateľmi
relatívne stabilná finančná situácia obce
aktívne úsilie samosprávy o zísaknie finančných
prostriedkov na rozvojové zámery obce



výhodná poloha vzhľadom na dostupnosť do
administratívnych celkov vyššieho rádu (okresné,
krajské, hlavné mesto)
výhodná poloha vzhľadom na dopravné koridory
národného ale aj európskeho významu (poloha
k rýchlostnej ceste R1)
dostatočné množstvo dopravných spojení
s okresným aj krajským mestom




nízka elektronizácia samosprávy najmä v oblasti
komunikácie s občanmi obce
nízka účasť obyvateľov (na verejných
rokovaniach odborných komisií a zastupiteľstva)

Poloha a doprava
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absencia napojenia na železničnú dopravu
absencia cyklotrás spájajúcich obec s okolitými
sídlami
nevyhovujúci stav viacerých úsekov ciest nižšej
kategórie spájajúcich obec s jej bezprostredným
okolím
nízky počet priamych dopravných spojení
s hlavným mestom
nevyhovujúca poloha obce vzhľadom na
možnosti cezhraničnej spolupráce
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Prírodné podmienky, využitie územia a cestovný ruch




priaznivé geologické, klimatické i pôdne
podmienky na poľnohospodársku produkciu
podmienky pre realizáciu cyklo a agroturistiky
možnosti ubytovania v hoteli Relax-Inn





Príležitosti













nízka biodiverzita druhov vplyvom výskytu
kultúrnej poľnohospodárskej krajiny a nízka
ekologická stabilita územia v dôsledku
masívneho pretvorenia prírodnej krajiny ľudskou
aktivitou
nedostatočná atraktivita prírodných podmienok
v územií na realizáciu cestovného ruchu vyššieho
ako lokálneho/regionálneho významu

Ohrozenia

rozvoj odvetví založených na využívaní
prírodného potenciálu regiónu (multifunkčné
poľnohospodárstvo, precízne
poľnohospodárstvo, špeciálne potravinárstvo
s vysokou pridanou hodnotou)
existencia regionálnych iniciatív k posilneniu
kvality služieb vo vidieckom cestovnom ruchu
možnosť čerpania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ
posilnenie aktivít zameraných na propagáciu
obce
podpora malých a stredných podnikov zo strany
štátu lokalizovaných na vidieku
zvýšenie spolupatričnosti a povedomia
obyvateľov obce s cieľom zveľadenia obce
a zvýšenia jej atraktivity pre život a pre jej
návštevu
dobudovanie a vybavenie športových, športovorekreačných a oddychových plôch v obci Šoporňa
zefetívnenie spolupráce s okolitými obcami na
regionálnej úrovni
vybudovanie cyklotrás na prepojenie obce
s okolím
možnosť dennej dochádzky obyvateľov obce za
zamestnaním do okolitých miest













znižovanie sobášnosti a pôrodnosti s priemetom
do demografickej situácie obce
stagnácia regionálneho HDP, pokles životnej
úrovne obyvateľstva
migrácia mládých a vzdelaných ľudí za prácou do
iných miest SR a do zahraničia
riziko postihu územia obce prírodnou
katastrofou najmä v dôsledku zmeny klímy
(najmä povodne)
nezáujem domácich i zahraničnýh investorov
o investície na územií obce
rast nezamestnanosti
legislatívne bariéry obmedzujúce podnikateľskú
aktivitu
narušenie a obmedzenie pôvodných
ekosystémov a vzhľadu krajiny po vybudovaní
VD Kráľová
nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu
väčších rozvojových zámerov
náročnosť spracovania rozvojových projektov z
hľadiska finančného a odborných kapacít
obmedzená investičná aktivita drobných
stavebníkov v individuálnej bytovej výstavbe

16. Hlavné disparity a faktory rozvoja
Zo SWOT analýzy sa na základe
najvýznamnejších
silných
stránok
a príležitostí určujú hlavné faktory rozvoja,
zo slabých stránok a ohrození naopak
vyplývajú kľúčové disparity na skúmanom
území. Určenie kľúčových disparít

a hlavných faktorov rozvoja je nevyhnutné
pre zabezpečenie čo najvyššej adresnosti
PHRSR rozvoja a sú rozhodujúce pri
definovaní
stratégie
a formulovaní
programovej štruktúry.

Tab. č. 20 Hlavné faktory rozvoja a disparity
Hlavné faktory rozvoja
Hlavné disparity
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kultúrny život v obci postavený na histórií obce
široké spektrum občianskej a technickej
vybavenosti vzhľadom na veľkostnú kategóriu
obce
pomerne široká ponuka sociálnych služieb pre
obyvateľov
vhodné prírodné podmienky na rozvoj
poľnohospodárkych aktivít
poloha medzi regionálnymi centrami cestovného







nepriaznivá demografická situácia spojená
s úbytkom a stárnutím obyvateľstva
stagnujúca situácia týkajúca sa poklesu
dlhodobej nezamestanosti
vysoká environmentálna záťaž územia
znižujúca sa biodiverzita druhov žijúcich v území
obce v dôsledku intenzívnej poľnohopodárskej
produkcie
nevyhovujúci technický stav komunikácií v obci,
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ruchu vodnej nádrže Kráľová a mesta Nitra ako
potenciál pre rozvoj cykloturistiky
výhodná dopravná poloha vzhľadom na cestné
komunikácie najvyššieho rádu
možnosti aktívneho zapojenia sa mládeže do
voľnočasových aktivít
poľnohospodárska krajina ako vhodný
predpoklad na rozvoj foriem vidieckej turistiky
a agroturistiky
vznik nových malých a stredných podnikov na
podporu lokálnej ekonomiky pomocou podpory
z fondov EÚ
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znižujúci celkový estetický dojem a kvalitu života
v obci
nedostatočný rozvoj cestovného ruchu

17. Odhad budúceho možného vývoja obce
To, akým smerom sa bude obec vyvíjať
po ďalšie roky, závisí v prvom rade od
aktívneho prístupu samosprávy pri riešení
problémov a navrhovaní stratégie rozvoja
a v druhom rade aj od obyvateľov obce.
Predstavitelia
samosprávy sa
však
v každom prípade budú usilovať o to, aby
rozvojové plány obce uspeli a aby bolo

18. STEEP analýza
Okrem metódy SWOT, ktorá hodnotí
vonkajšie a vnútorné faktory a na ich
základe formuluje hlavné disparity a
faktory rozvoja, sa v praxi používa aj
STEEP analýza. Táto metóda hodnotí iba
vonkajšie faktory (faktory globálneho
prostredia) v týchto segmentoch: sociálne,

možné sústrediť sa na elimináciu
kľúčových disparít, ako aj na využitie
najvýznamnejších
faktorov
rozvoja.
Takýto vývoj počíta s využívaním
finančných prostriedkov z vonkajších
zdrojov, ako aj s využitím endogénneho
potenciálu obce samotnej.

technologické, ekonomické, ekologické,
politické faktory a faktory hodnôt
obyvateľstva, pracovníkov samosprávy,
podnikateľov
v
obci
a
ďalších
zúčastnených strán. V prípade obce
Šoporňa boli identifikované nasledujúce
faktory globálneho prostredia, ktoré
ovplyvňujú budúci rozvoj obce.

Formulár č. A 6 - STEEP analýza (analýza externého prostredia)
Sociálne

Technologické

Ekonomické

Zmeny populácie
(prirodzený
a migračný
prírastok/úbytok)

Úroveň
technológie
poskytovateľa

Dopad aktivít
Finančné zdroje obyvateľstva,
rozpočtu (napr. samosprávy
dane)
a podnikateľov
na ŽP

Zmeny postojov
a správania
obyvateľov

Dostupná
technológia
a využívaná
technológia na
MÚ

Výdavky
plánované pri
rozpočtovaní
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Ekologické

Politické

Politika vlády
v oblasti
samosprávy

Udržateľnosť,
Legislatíva EÚ,
možnosti
národná
obnovy a tvorby
legislatíva
ŽP

Hodnoty
Tímová
spolupráca –
ochota
obyvateľov
konštruktívne sa
zapájať do vecí
verejných
Ochota
pracovníkov
samosprávy
a ďalších
relevantných
úradov brať do
úvahy návrhy
občanov
a spolupracovať
s nimi
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Politika ŽP,
recyklácia,
nakladanie
s odpadmi,
energetická
efektívnosť

Zvyšovanie
vzdelanostnej
úrovne
obyvateľstva

Technológia
využívaná
obyvateľmi,
podnikateľmi

Náhle
nevyhnutné
a neplánované
výdavky

Životný štýl
obyvateľstva

Kontakt
s obyvateľmi
prostredníctvom
technológie

Podpora tvorby
Príchod nových a ochrany ŽP zo
podnikateľov
strany
do obce
samosprávy,
vlády SR a EÚ

2015- 2020

Zmena vlády
ako výsledok
parlamentných
volieb

Organizačná
kultúra

Zmena
miestneho
zastupiteľstva
ako výsledok
komunálnych
volieb

Osobné hodnoty
obyvateľov,
pracovníkov
samosprávy,
podnikateľov
v obci

ČASŤ B – STRATEGICKÁ ČASŤ
19. Vízia územia
Vízia obce Šoporňa (S 1) predstavuje
zhrnutie budúcej predstavy o obci, ktorá by
sa mala dosiahnuť rozvojovými zámermi
definovanými v stratégii rozvoja.
Hlavným cieľom strategickej vízie je
poskytnúť smer pre strategické plánovanie,
ako aj pre implementáciu navrhnutých
opatrení. Vízia tiež vykresľuje želanú
budúcnosť tým, ktorí v obci žijú, pracujú,
študujú, navštevujú ju, či v nej podnikajú,
alebo ktorí v nej plánujú investovať.
Súčasne
strategické
plánovanie
a
strategická vízia predstavujú dohovor
medzi lokálnymi lídrami na prioritách
budúceho
rozvoja.
Toto
poslanie
strategickej vízie sa najlepšie naplní vtedy,

keď je jej obsah stručný, výrečný
a pôsobivý v najširšom zmysle slova.
Okrem motivácie má vízia aj
marketingový, respektíve propagačný účel.
Predáva daný región/lokalitu, predáva
úsilie svojej komunity čeliť aktuálnym
trendom a vytvárať lepšie podmienky pre
regionálny rozvoj.
Propaguje obec vo svete, na úradoch a
medzi partnermi, ale rovnaký význam má
aj vnútorná propagácia, keďže zabezpečuje
usporiadanie, identitu a spoločný účel
činnosti rozvoja.

„Obec Šoporňa sa bude dynamicky rozvíjať vďaka svojím obyvateľom, ktorí budú
aktívne spolupracovať s vedením obce a ovplyvňovať tak jej smerovanie. Obec bude výborným
miestom pre život, poskytujúcim obyvateľom skvelú občiansku vybavenosť a rozvinutú
technickú infraštruktúru, vďaka čomu bude zabezpečená ich bezpečnosť a vysoká kvalita
života. Obec Šoporňa vytvorí dobré podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít jej
obyvateľov, vďaka čomu sa stane miestom vhodným na podnikanie. Využité budú všetky
komparatívne výhody, ktoré Šoporňa má v porovnaní s inými obcami vďaka svojej výhodnej
geografickej polohe a veľmi dobrej dopravnej dostupnosti. Rozpočet obce bude každý rok
zostavený čo najreálnejšie s cieľom dosiahnuť hlavné ciele uvedené v PHRSR. Obec Šoporňa
vykoná všetky opatrenia nevyhnutné na zachovanie svojho kultúrneho dedičstva a prírodného
bohatstva. Aj vďaka tomu sa stane zaujímavým miestom pre turistov a všetkých
návštevníkov.“
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20. Návrh stratégie rozvoja obce Šoporňa
Po stanovení vízie obce v úvode časti B
tohto PHRSR boli v súlade s platnou
metodikou na vypracovanie PHRSR
určené tri prioritné oblasti rozvoja, a to
oblasť
hospodárska,
sociálna
a environmentálna. Pre každú z daných
oblastí boli následne zadefinované

jednotlivé strategické ciele a konkrétne
opatrenia, ktoré slúžia k dosiahnutiu
stanovených cieľov. Všetky ciele boli
stanovené v nadväznosti na analýzu
hlavných disparít a faktorov rozvoja obce
a ich naplnením bude zabezpečený jej
trvalo udržateľný rozvoj.

Graf č. 13: Schematické znázornenie vzťahu vízie a prioritných oblastí a vzťahu prioritných
oblastí a cieľov, opatrení a aktivít
Vízia

1. Prioritná oblasť
Hospodárska

2. Prioritná oblasť –
Sociálna

3. Prioritná oblasť –
Environmentálna

Prioritná oblasť

Cieľ

Opatrenie 1.1

Projekt/
Aktivita
1.1.1
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Projekt/
Aktivita
1.1.2

Cieľ

Opatrenie 1.2

Projekt/
Aktivita
1.2.1

Opatrenie 2.1

Projekt/
Aktivita
2.1.1

Opatrenie
2.2

Projekt/
Aktivita
2.2.1
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Tab. č. S 2a Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Hospodárskej oblasti
Vízia
1. Prioritná oblasť – Hospodárska
CIEĽ
Zabezpečenie kvalitnej dopravnej, technickej a občianskej vybavenosti v obci
Opatrenie 1.1.
Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií

Opatrenie 1.2
Zabezpečenie
modernizácie
verejného
osvetlenia

Opatrenie 1.3
Rekonštrukcia
Obecného
úradu

Opatrenie 1.4
Zabezpečenie
regenerácie
centrálnej zóny
obce

Opatrenie 1.5
Zabezpečenie
vybudovania
cyklotrás

Opatrenie 1.6
Rekonštrukcia
miestneho rozhlasu

Tab. č. S 2b Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Sociálnej oblasti
Vízia
2. Prioritná oblasť – Sociálna
CIEĽ
Zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, predškolskej výchovy, kvalitného vzdelania
a športového vyžitia v obci
Opatrenie 2.1.
Rekonštrukcia
zdravotného
strediska

Opatrenie 2.2
Rekonštrukcia
budovy
materskej školy

Opatrenie 2.3
Rekonštrukcia
budovy starej
základnej školy

Opatrenie 2.4
Vybudovanie
a rekonštrukcia
športových zón

Opatrenie 2.5
Vybudovanie
miestnych ihrísk

Opatrenie 2.6
Podpora tradícií
a slávností v obci

Tab. č. S 2c Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Environmentálnej oblasti
Vízia
3 . Prioritná oblasť - Environmentálna
CIEĽ
Zabezpečiť kvalitné životné prostredia v obci
Opatrenie 3.1
Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete a ČOV

Opatrenie 3.2
Vybudovanie zberného dvora a zavedenie separovaného
odpadu

ČASŤ C – PROGRAMOVÁ ČASŤ
V tejto časti dokumentu uvádzame
rozpracovanú
hospodársku,
sociálnu
a environmentálnu oblasť na konkrétne
opatrenia a pod ne priradené aktivity resp.
projekty, ktoré sú stanovené na
zabezpečenie realizácie programu rozvoja
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obce Šoporňa. Programová časť uvádza
konkrétne
merateľné
ukazovatele
výsledkov
a dopadu
vrátane
východiskových a cieľových hodnôt.
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Tab. č. P 1a – Tabuľka opatrení, projektov a aktivít v rámci Hospodárskej oblasti
Opatrenie

Projekt/aktivita

Prioritná oblasť

Opatrenie 1.1
Rekonštrukcia a výstavba
miestnych komunikácií
Opatrenie 1.2
Zabezpečenie modernizácie
verejného osvetlenia
Opatrenie 1.3
Rekonštrukcia Obecného úradu
Opatrenie 1.4
Zabezpečenie regenerácie
centrálnej zóny obce

Aktivita 1.1.1
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Aktivita 1.2.1
Modernizácia verejného
osvetlenia
Aktivita 1.3.1
Rekonštrukcia Obecného úradu
Aktivita 1.4.1
Regenerácia centrálnej zóny obce

Hospodárska – dopravná
infraštruktúra

Opatrenie 1.5
Zabezpečenie vybudovania
cyklotrás

Aktivita 1.5.1
Vybudovanie cyklistických
a oddychových trás v katastri obce

Hospodárska – dopravná
infraštruktúra

Opatrenie 1.6
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

Aktivita 1.6.1
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

Hospodárska – technická
infraštruktúra

Hospodárska – technická
infraštruktúra
Hospodárska – technická
infraštruktúra
Hospodárska – dopravná
infraštruktúra

Tab. č. P 1b – Tabuľka opatrení, projektov a aktivít v rámci Sociálnej oblasti
Opatrenie

Projekt/aktivita

Prioritná oblasť

Opatrenie 2.1
Rekonštrukcia zdravotného
strediska
Opatrenie 2.2
Rekonštrukcia budovy materskej
školy
Opatrenie 2.3
Rekonštrukcia budovy starej školy

Sociálna – občianska vybavenosť
a služby

Opatrenie 2.4
Vybudovanie a rekonštrukcia
športových zón

Aktivita 2.1.1
Rekonštrukcia zdravotného
strediska
Aktivita 2.2.1
Modernizácia a rekonštrukcia
budovy materskej školy
Aktivita 2.3.1
Modernizácia a rekonštrukcia
budovy starej základnej školy
Aktivita 2.4.1
Vybudovanie a rekonštrukcia
športových zón

Opatrenie 2.5
Vybudovanie miestnych ihrísk

Aktivita 2.5.1
Výstavba nových detských ihrísk

Sociálna – voľnočasové aktivity

Opatrenie 2.6
Podpora tradícií a slávností v obci

Aktivita 2.6.1
Podpora tradícií a slávností v obci

Sociálna – voľnočasové aktivity

Sociálna – občianska vybavenosť
a služby
Sociálna – občianska vybavenosť
a služby
Sociálna – voľnočasové aktivity

Tab. č. P 1c – Tabuľka opatrení, projektov a aktivít v rámci Environmentálnej oblasti
Opatrenie

Projekt/aktivita

Prioritná oblasť

Opatrenie 3.1
Zabezpečiť dobudovanie
kanalizačnej siete a ČOV
Opatrenie 3.2
Vybudovanie zberného dvora
a zavedenie separovaného
odpadu

Aktivita 3.1.1
Zabezpečenie dobudovania
kanalizačnej siete a ČOV
Aktivita 3.2.1
Vybudovanie zberného dvora
a nákup potrebných technológiíí,
vrátane zavedenia separovaného
odpadu

Environmentálna – odpadové
hospodárstvo
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Environmentálna – odpadové
hospodárstvo
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Tabuľka č. P 2 - Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov

Typ
ukazovateľa

Názov ukazovateľa

Definícia

Merná
Informačný
jednot
zdroj
ka

Východis
Cieľová hodnota /
ková
Rok
hodnota

2015

2017

2020

10

10

10 000

10 000

387

387

332,54

332,54

1. PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska
Aktivita 1.1. 1 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Výsledok

Dopad

Výsledok

Dopad

Dĺžka
Celková dĺžka
dobudovaných
km
0
sústavy ciest
PD*
komunikácií
Počet ľudí
Množstvo
pripojených na
osôb
IEOÚ *
Počet 0
dopravnú
pripojených k
komunikáciu
cestám
Aktivita 1.2.1 – Modernizácia verejného osvetlenia
Počet
Celkový počet
vymenených
vymenených
počet 0
svietidiel
svietidiel
PD
Celková
Úspora energie
úspora energie
GJ
0
v GJ za rok
v GJ za rok
Aktivita 1.3. 1– Rekonštrukcia Obecného úradu

Výsledok

Dopad

Dopad

Výsledok

Plošný obsah
zrekonštruova
PD
nej
plochy
objektu.
Celková
Úspora
energie
úspora energie PD
v GJ za rok
v GJ za rok
Zrekonštruovaná
plocha objektu

Počet ľudí, ktorí
navštívia Obecný
úrad za rok

0

700

700

GJ

0

bude
doplnené

bude
doplnené

11 000

12 000

13 000

13 000

počet 0

100 000

110
000

Počet 0

5

5

Celkový

Počet 0

Aktivita 1.4.1 – Regenerácia centrálnej zóny obce
Plošný obsah
Zrekonštruovaná
zrekonštruova PD
m2
0
plocha
nej plochy

Dopad

Počet
návštevníkov
rok

Dopad

Počet
zrekonštruovaných
objektov (námestie,
zastávky, chodníky)
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počet
návštevníkov IEOÚ
za rok

m2

Celkový počet
za návštevníkov IIEOÚ
za rok
Celkový počet
zrekonštruova IEOÚ
ných objektov
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Aktivita 1.5.1 – Vybudovanie cyklistických a oddychových trás v katastri obce
Dĺžka
Celková
dĺžka
Výsledok
dobudovaných
PD
km
0
20
sústavy trás.
cyklotrás
Počet ľudí, ktorí Množstvo ľudí,
Dopad
využijú cyklotrasy využívajúcich
IEOÚ
počet 0
18 000
cyklotrasy
za
rok
za rok
Aktivita 1.6. 1 – Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Výsledok

Celková dĺžka
Dĺžka vybudovanej
vybudovanej
siete
siete

Dopad

Počet poslucháčov

Celkový počet
poslucháčov

PD

km

0

IEOÚ

počet 0

20

27 000

15

15

80 000

100
000

15 000

17 000

480

480

2. PRIORITNÁ OBLASŤ – Sociálna

Dopad

Aktivita 2.1. 1 – Rekonštrukcia zdravotného strediska
Množstvo
Počet pacientov
osôb ktoré
zrekonštruovanéh
Evidencia
navštívia
Počet 0
lekárov
o
zdravotného
stredisko v
strediska za rok
priebehu roka.
Plošný obsah

Výsledok

Dopad

Zrekonštruovaná
plocha objektu

zrekonštruova
PD
nej plochy
objektu.

m2

0

Celková
Úspora
energie
bude
úspora energie PD
GJ
0
doplnené
v GJ za rok
v GJ za rok
Aktivita 2.2. 1 – Modernizácia a rekonštrukcia budovy materskej školy

bude
doplnené

Výsledok

Zrekonštruovaná
plocha objektu

Plošný obsah
zrekonštruova
PD
nej
plochy
objektu.

Dopad

Počet
novovytvorených
tried

Celkový počet
novovytvorený IEOÚ
ch tried

počet 0

bude
doplnené

bude
doplnené

Dopad

Celkový počet
Počet
umiestnených IEOÚ
umiestnených detí
detí

Počet 0

bude
doplnené

bude
doplnené

m2

0

bude
doplnené

bude
doplnené

Aktivita 2.3.1 – Modernizácia a rekonštrukcia budovy starej základnej školy.
Výsledok
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Zrekonštruovaná
plocha objektu

Plošný obsah
zrekonštruova
PD
nej
plochy
objektu

m2

0

1500

1500
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Dopad

Počet
návštevníkov
rok

Celkový počet
za návštevníkov IEOÚ
za rok

Dopad

Celková
Úspora
energie
úspora energie PD
v GJ za rok
v GJ za rok

2015- 2020

Počet 0

18000

20000

GJ

bude
doplnené

bude
doplnené

0

Aktivita 2.4.1 – Vybudovanie a rekonštrukcia športových zón

Výsledok

Celková plocha
Plocha
zrekonštruova
zrekonštruovanýc
ných
PD
h a vybudovaných
a vybudovanýc
športovísk
h športovísk

m2

Dopad

Počet
návštevníkov
rok

počet 0

Celkový počet
za návštevníkov IEOÚ
za rok

0

500

500

10000

10000

200

200

20 000

20 000

12

12

Aktivita 2.5.1 – Výstavba nových detských ihrísk
Výsledok

Plocha
vybudovaných
detských ihrísk

Dopad

Počet
návštevníkov
rok

Výsledok

Celková plocha
určená
na
výstavbu ihrísk PD
Celkový počet
za návštevníkov IEOÚ
za rok.

m2

0

Počet 0

Aktivita 2.6.1. – Podpora tradícií a slávností v obci
Celkový počet
Počet slávností za
slávností
za IEOÚ
počet
00 0
rok
rok.
3. PRIORITNÁ OBLASŤ – Environmentálna

Výsledok

Dopad

Dopad
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Aktivita 3.1.1. – Zabezpečenie dobudovania kanalizačnej siete a ČOV
Celková dĺžka
Dĺžka
dobudovanej
dobudovanej
PD
km
0
22 300
kanalizačnej
kanalizačnej siete
siete
Celkový počet
Počet
odkanalizovan
odkanalizovaných
ých
IEOÚ
%
0
50
producentov (EO)
producentov
v obci v %
(EO) v obci v %
Počet
novonapojených
domácností

Celkový počet
novonapojený IEOÚ
ch domácností

počet 0

800

22 300

85

1400
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Aktivita 3.2.1
Vybudovanie zberného dvora a nákup potrebných technológiíí, vrátane zavedenia separovaného
odpadu
Celková plocha
Plocha
vybudovaného
Výsledok vybudovaného
PD
m2
0
5 000
5 000
zberného
zberného dvora
dvora
Počet
Poddruhy
Dopad
separovaných
zberného
počet
0
7
7
zložiek
materiálu
Výsledok

Súčet
Počet zakúpených
aplikovaných
technológií
technológií.

Výsledok

Celkové
Počet zakúpených množstvo
automobilov
zakúpených
automobilov

*PD = Projektová dokumentácia
*IEOÚ= Interná evidencia Obecného úradu
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IEOÚ,PD

počet

0

bude
doplnené

bude
doplnené

počet

0

1

1
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Tab. č. P 3 – Formulár pre prípravu projektov
Základné údaje o projektovom zámere č. 1
Názov projektu
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2016-2016
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Viaceré miestne komunikácie sú v nevyhovujúcom
technickom stave. K projektovému zámeru zatiaľ nie je
vypracovaná PD, nebolo začaté VO, zároveň nebolo vydané
stavebné povolenie.
Cieľ projektu
Rozšírenie a rekonštrukcia komunikačnej siete o nové
cesty a chodníky s dĺžkou 10 km.
Výstupy
Rekonštrukcia komunikácií, ktoré sú v správe obce s dĺžkou
10 km.
Užívatelia
Obyvatelia a návštevníci obce.
Indikátory monitoringu
Dĺžka zrekonštruovaných dopravných komunikácií, dĺžka
udržaných a ďalej rekonštruovaných dopravných
komunikácií.
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov
obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná
pripravenosť žiadateľa, nedostatočné technické, finančné
a personálne kapacity dodávateľa.
Poznámky
Projekt je v súlade s územným plánom obce.
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Príprava projektovej dokumentácie
Externá projektová kancelária
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
o NFP, zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami OBÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady
z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
SR
VÚC OBEC
Projektová
2015/20 1 000
0
0
0
1 000
dokumentácia
16
Realizácia projektu
2016
200 000
170 000
20 000 0
10 000
Spolu
201 000
170 000
20 000 0
11 000
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Termín
(mesiac/rok)

2016
2016
2016
2016
2016
z toho
súkromné
zdroje

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2
Názov projektu
Modernizácia verejného osvetlenia
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2015-2015
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
V súčasnosti sú v obci inštalované zastaralé prvky
verejného osvetlenia, ktoré sú neefektívne vzhľadom na
intenzitu svietenia a energetické nároky. Obec má
vypracovanú svetelno-technickú štúdiu. Doposiaľ nebolo
zahájené VO, stavebné povolenie na daný predmet činnosti
nie je potrebné.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia
v obci Šoporňa
Výstupy
Prispenie k rozvoju technickej infraštruktúry v obci.
Užívatelia
Obyvatelia a návštevníci obce.
Indikátory monitoringu
Počet zmodernizovaných prvkov verejného osvetlenia,
počet ľudí využívajúcich zmodernizované osvetlenie,
úspora energie
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné
finančné zdroje žiadateľa
Poznámky
Realizácia projektu
Termín
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
(mesiac/rok)

Príprava projektovej dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)

Projektová
dokumentácia
Realizácia projektu
Spolu
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Externá projektová kancelária
Stavebný úrad
Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými zamestnancami
OBÚ
Externý dodávateľ
Stavebný úrad

Náklady
spolu
(eur)

08/2015

0

2016

409 000
409 000

347 650
347 650

nerelevantné

09/2015

10-12/2015
nerelevantné
z toho
súkromné
zdroje

z toho verejné zdroje

EU
0

08/2015

SR
0

VÚC
0

OBEC
0

0

40 900
40 900

0
0

20 450
20 450

0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3
Názov projektu
Rekonštrukcia Obecného úradu
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2017
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Objekt obecného úradu a jeho obalové konštrukcie
v súčasnosti nie sú v uspokojivom stave z dôvodu
energetickej neefektívnosti objektu i vizuálnej stránky.
K projektovému zámeru zatiaľ je vypracovaná PD, nebolo
začaté VO, zároveň nebolo vydané stavebné povolenie.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je komplexná rekonštrukcia obalových
konštrukcií obecného úradu, ktorou sa prispeje k zlešeniu
estetickej stránky objektu za súčasnej úspory energií
potrebných na prevádzku objektu.
Výstupy
Podpora a zabezpečenie komplexných služieb pre
obyvateľov
Užívatelia
Obyvatelia obce, oficiálne návštevy obce
Indikátory monitoringu
Celková zrekonštruovaná plocha; počet ľudí využívajúcich
objekt; úspora energií potrebných na prevádzku objektu
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné
finančné zdroje žiadateľa
Poznámky
Projekt je v súlade s územným plánom obce.
Realizácia projektu
Termín
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
(mesiac/
rok)

Príprava projektovej dokumentácie
Externá projektová kancelária
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
o NFP, zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami OBÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
SR
VÚC OBEC
Projektová
2013
0
0
0
0
0
dokumentácia
Realizácia projektu
2017
800 000 680 000
80 000
0
40 000
Spolu
800 000 680 000
80 000
0
40 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 4
Názov projektu
Regenerácia centrálnej zóny obce
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2016 - 2016
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Nevyhovujúci technický a estetický stav priestranstva
v centrálnej časti obce. K projektovému zámeru zatiaľ nie je
vypracovaná PD, nebolo začaté VO, zároveň nebolo vydané
stavebné povolenie.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je revitalizácia centrálneho priestranstva
obce za účelom vybudovania technickej infraštruktúry
a zelene.
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zmluvné podmienky
Riziká

Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Zlepšenie technického a estetického stavu obce
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Celková zrekonštruovaná plocha; počet ľudí využívajúcich
revitalizované priestranstvo, počet zrekonštruovaných
objektov
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné
finančné zdroje žiadateľa
Projekt je v súlade s územným plánom obce.
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Príprava projektovej dokumentácie
Externá projektová kancelária
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
o NFP, zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami OBÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
VÚC OBEC
EU
SR
Projektová
2015
25000
0
0
0
25 000
dokumentácia
Realizácia projektu
2016
1 500 000 1 275000 150 000 0
75 000
Spolu
1 525 000 1 275000 150 000 0
100 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 5
Názov projektu
Vybudovanie cyklistických a oddychových trás v katastri
obce
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2018-2019
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Obec Šoporňa v súčasnosti nedisponuje cyklistickými
trasami, ktoré by sa dali prepojiť s okolitými turistickými
atraktivitami. K projektovému zámeru zatiaľ nie je
vypracovaná PD, nebolo začaté VO, zároveň nebolo vydané
stavebné povolenie.
Cieľ projektu
Vybudovať cyklotrasy v katastri obce tak, aby bolo možné
obec spojiť s okolitými cyklotrasami a prispieť tak
k zatraktívneniu a ľahšej dostupnosti obce turistami.
Výstupy
Riešenie cyklistickej infraštruktúry v obci
Užívatelia
Obyvatelia obce, návštevníci obce, turisti prechádzajúci
okolím
Indikátory monitoringu
Dĺžka novovybudovaných trás; počet ľudí, ktorým budú
cyklotrasy slúžiť
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Nezáujem zo strany obyvateľov o využívanie cyklotrás.
Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné
finančné zdroje žiadateľa
Poznámky
Projekt je v súlade s územným plánom obce.
Realizácia projektu
Termín
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
(mesiac/
rok)

Príprava projektovej dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh
Realizácia projektu

Externá projektová kancelária
Stavebný úrad
Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
s internými zamestnancami OBÚ

Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)

Stavebný úrad

Projektová
dokumentácia
Realizácia projektu
Spolu
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20182019
2019

Externý dodávateľ

Náklady
spolu
(eur)

2017
2018
2018

z toho
súkromné
zdroje

z toho verejné zdroje

2017

1000

EU
0

SR
0

VÚC
0

OBEC
1 000

0

2018

20 000
21 000

17 000
17 000

2 000
2 000

0
0

1 000
2 000

0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 6
Názov projektu
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2017
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Obecný rozhlas v Šoporni je dôležitým systémom pre
výstrahu a informovanosť obyvateľstva,jeho súčasný stav
podlieha rekonštrukcii.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je zrekonštruovať a modernizovať miestny
rozhlas
Výstupy
Modernizácia rozhlasu v obci
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
Dĺžka vedenia optických káblov, počet ľudí, ktorým verejný
rozhlas slúži
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné
finančné zdroje žiadateľa
Poznámky
Súlad s územným plánom obce.
Realizácia projektu
Termín
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
(mesiac/rok)

Príprava projektovej dokumentácie
Externá projektová kancelária
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
o NFP, zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami OBÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady
z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
SR
VÚC OBEC
Projektová
2016
1000
0
0
0
1 000
dokumentácia
Realizácia projektu
2017
80 000
68 000 8 000
0
4 000
Spolu
81 000
68 000 8 000
0
5 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 7
Názov projektu
Rekonštrukcia zdravotného strediska
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2019-2020
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Budova zdravotného strediska a jeho technologické
vybavenie je v nevyhovujúcom stave. K projektovému
zámeru zatiaľ nie je vypracovaná PD, nebolo začaté VO,
zároveň nebolo vydané stavebné povolenie.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je rekonštrukcia zdravotnej infraštruktúry
v obci
Výstupy
Zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v obci
Užívatelia
Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu
Plocha zrekonštruovanej budovy zdravotného strediska;
Počet obyvateľov využívajúcich služby zdravotného
strediska
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné
finančné zdroje žiadateľa
Poznámky
Projekt je v súlade s územným plánom obce.
Realizácia projektu
Termín
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
(mesiac/ro
k)

Príprava projektovej dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia žiadosti
o NFP, zhromaždenie príloh
Realizácia projektu

Externá projektová kancelária
Stavebný úrad
Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
s internými zamestnancami OBÚ

Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
(rok)

Stavebný úrad

Projektová
dokumentácia
Realizácia projektu
Spolu
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20192020
2020

Externý dodávateľ

Náklady
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(eur)
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z toho verejné zdroje

2018

10 000

EU
0

2019

300 000
310 000
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255 000

2018
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0
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0
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0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 8
Názov projektu
Modernizácia a rekonštrukcia budovy materskej školy
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2017
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Materská škola v súčasnosti vyžaduje komplexnejšiu
rekonštruckiu vonkajších obalových konštrukcií spolu
s remodernizizáciou vnútorného vybavenia.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je zmodernizovať objekt materskej školy
v obci tak, aby spĺňala kvalitatívne i kapacitné požiadavky
vyplývajúce z potrieb obyvateľov.
Výstupy
Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o deti
v predškolskom veku v obci.
Užívatelia
Rodiny s deťmi v predškolskom veku
Indikátory monitoringu
Celková zateplená plocha objektu; počet detí využívajúcich
zrekonštruovaný objekt, počet novoprijatých
zamestnancov; zníženie energetickej potreby objektu
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné
finančné zdroje žiadateľa
Poznámky
Realizácia projektu
Termín
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
(mesiac/ro
k)

Príprava projektovej dokumentácie
Externá projektová kancelária
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
o NFP, zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami OBÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady
z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
SR
VÚC OBEC
Projektová
1 000
0
0
0
1 000
dokumentácia
Realizácia projektu
2017
300 000
255 000
30 000 0
15 000
Spolu
301 000
255 000
30 000 0
16 000

50

2016
2017
2017
2017
2017
z toho
súkromné
zdroje

0
0
0

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŠOPORŇA

2015- 2020

Základné údaje o projektovom zámere č. 9
Názov projektu
Modernizácia a rekonštrukcia budovy starej základnej
školy
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2020
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Budova starej školy a jeho technologické vybavenie je
v nevyhovujúcom stave. K projektovému zámeru zatiaľ nie
je vypracovaná PD, nebolo začaté VO, zároveň nebolo
vydané stavebné povolenie.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je zmodernizovať objekt školy v obci tak,
aby spĺňala kvalitatívne i kapacitné požiadavky vyplývajúce
z potrieb obyvateľov.
Výstupy
Zrekonštruovaná plocha ZŠ, rozšírenie kapacít
Užívatelia
Obyvatelia obce, žiaci
Indikátory monitoringu
Plocha zrekonštruovanej budovy školy; Počet žiakov
využívajúcich zrekonštruovanú ZŠ
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné
finančné zdroje žiadateľa
Poznámky
Projekt je v súlade s územným plánom obce.
Realizácia projektu
Termín
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
(mesiac/rok)

Príprava projektovej dokumentácie
Externá projektová kancelária
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
o NFP, zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami OBÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
VÚC OBEC
EU
SR
Projektová
2019
30 000
0
0
0
30 000
dokumentácia
Realizácia projektu
2020
3 000 000 2 550 000 300 000 0
150 000
Spolu
3 030 000 2 550 000 300 000 0
180 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 10
Názov projektu
Vybudovanie a rekonštrukcia športových zón
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2018-2018
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Nepostačujúca kapacita a kvalita športovísk.
K projektovému zámeru zatiaľ nie je vypracovaná PD,
nebolo začaté VO, zároveň nebolo vydané stavebné
povolenie.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je skvalitniť športoviská pre obyvateľov
obce a jej návštevníkov
Výstupy
Skvalitnenie športovísk,
Užívatelia
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Indikátory monitoringu
Celková plocha zrekonštruovaných priestranstiev, Počet
ľudí využívajúcich zrekonštruované športoviská za rok
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Nezáujem obyvateľov o športové aktivity. Absencia
vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné
finančné zdroje žiadateľa
Poznámky
Projekt je v súlade s územným plánom obce.
Realizácia projektu
Termín
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
(mesiac/rok)

Príprava projektovej dokumentácie
Externá projektová kancelária
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
o NFP, zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami OBÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady
z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
SR
VÚC OBEC
Projektová
2017
1000
0
0
0
1 000
dokumentácia
Realizácia projektu
2018
50 000
42 500
5000
0
2 500
Spolu
51 000
42 500
5000
0
3 500
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Základné údaje o projektovom zámere č. 11
Názov projektu
Výstavba nových detských ihrísk
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2017-2017
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Obec Šoporňa v súčasnosti vykazuje nedostatok plôch
a areálov, kde by mohli deti tráviť voľný čas, z čoho
vzchádza potreba vybudovať nové ihriská. K projektovému
zámeru zatiaľ nie je vypracovaná PD, nebolo začaté VO,
zároveň nebolo vydané stavebné povolenie.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je vybudovať detské ihriská, aby deti
a mládež v obci mali miesto na realizáciu a športové vyžitie.
Výstupy
Zabezpečenie občianskej vybavenosti slúžiacej na trávenie
voľného času pre deti a mládež
Užívatelia
Deti a mládež obce
Indikátory monitoringu
Počet novovybudovaných detských ihrísk; počet detí
využívajúcich detské ihriská; plánovaná výmera detských
ihrísk
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné
finančné zdroje žiadateľa
Poznámky
Projekt je v súlade s územným plánom obce.
Realizácia projektu
Termín
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
(mesiac/rok)

Príprava projektovej dokumentácie
Externá projektová kancelária
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
o NFP, zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami OBÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady
z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
SR
VÚC OBEC
Projektová
2016
1000
0
0
0
1 000
dokumentácia
Realizácia projektu
2017
40 000
34 000
4 000
0
2 000
Spolu
41 000
34 000
4 000
0
3 000
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2016
2017
2017
2017
2017
z toho
súkromné
zdroje

0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 12
Názov projektu
Podpora tradícií a slávností v obci
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2016-2020
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Priestor pre rozšírenie a podporu obecných slávností
a podujatí,
Cieľ projektu
Propagácia obce ako takej. Zviditeľňovanie v oblasti kultúry
a tradícií.
Výstupy
Rozšírený počet obecných slávností
Užívatelia
Obyvatelia obce, návštevníci obce
Indikátory monitoringu
Počet usporiadaných slávností za rok; počet obyvateľov
a návštevníkov zúčastňujúcich sa na usporiadaných
slávnostiach
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Nezáujem obyvateľov o účasť. Absencia vhodnej výzvy na
spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné finančné zdroje žiadateľa
Poznámky
Realizácia projektu
Termín
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
(mesiac/rok)
Vydanie stavebného povolenia
nerelevantn
Stavebný úrad
é
Spracovanie a registrácia žiadosti Externá konzultačná spoločnosť
06/2016o NFP, zhromaždenie príloh
v spolupráci s internými zamestnancami
06/2020
OBÚ
Realizácia projektu
08/2016Externý dodávateľ
10/2020
nerelevantné
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
z toho
Druh výdavku
Termín
Náklady
z toho verejné zdroje
súkromné
(rok)
spolu
zdroje
(eur)
EU
SR
VÚC OBEC
Realizácia projektu
201625 000
21 250
2 500
0
1 250
0
2020
Spolu
25 000
21 250
2 500
0
1 250
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 13
Názov projektu
Zabezpečenie dobudovania kanalizačnej siete a ČOV
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2016-2018
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Nedobudovaná kanalizačná sieť.
Pripravená projektová dokumentácia, ktorá je v súlade
s územným plánom obce.V mesiaci september 2015 bol
zahájený proces VO, zároveň obec pripravuje ŽoNFP z OP
KŽP
Cieľ projektu
Cieľom projektu je dobudovať chýbajúcu časť kanalizačnej
siete a ČOV
Výstupy
Zlepšenie technickej infraštruktúry obce, Zvýšenie kvality
životného prostredia,
Užívatelia
Obyvatelia obce a ostatní producenti odpadu.
Indikátory monitoringu
Dĺžka novo vybudovanej kanalizačnej siete, počet
ekvivalentných obyvateľov napojených na
novovybudovanú kanalizačnú sieť.
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné
finančné zdroje žiadateľa
Poznámky
Súlad s územným plánom obce.
Realizácia projektu
Termín
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
(mesiac/rok)

Príprava projektovej dokumentácie
Externá projektová kancelária
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
o NFP, zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami OBÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín Náklady
z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
SR
VÚC OBEC
33 150
3 900
0
1 950
Projektová
2011
39 000
dokumentácia
40 000
Realizácia projektu
20168 000 000 6 800 000 800 000 0
2018
401 950
Spolu
8 039 000 6 803 315 839 000 0
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2011
22.2.2011
09/2015
2016-2018
2018
z toho
súkromné
zdroje
0
0
0
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Základné údaje o projektovom zámere č. 14
Názov projektu
Vybudovanie zberného dvora a zavedenie separovaného
odpadu
Garant
Obec Šoporňa
Kontaktné osoby garanta
Mgr. Adrián Macho
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Stavebná firma, Externá projektová kancelária
Začatie a ukončenie projektu (od ..... 2018-2018
do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Absencia zberného dvora v obci.Nedostatočná miera
separácie v obci. K projektovému zámeru zatiaľ nie je
vypracovaná PD, nebolo začaté VO, zároveň nebolo vydané
stavebné povolenie.
Cieľ projektu
Vybudovanie zberného dvora a nákup potrebných
technológií
Výstupy
Zvýšenie kvality a efektívnosti odpadového hospodárstva
Užívatelia
Obyvatelia obce a ostatní producenti odpadu.
Indikátory monitoringu
Plocha vybudovaného zberného dvora; Počet užívateľov
využívajúcich nový zberný dvor; Počet nových
technologických zariadení; Počet pracovníkov využívajúcich
nové technologické zariadenia
Zmluvné podmienky
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania.
Riziká
Nezáujem obyvateľov o separáciu.Absencia vhodnej výzvy
na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť
žiadateľa, nedostatočné finančné zdroje žiadateľa
Poznámky
Projekt je v súlade s územným plánom obce.
Realizácia projektu
Termín
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
(mesiac/rok)

Príprava projektovej dokumentácie
Externá projektová kancelária
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie a registrácia žiadosti Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci
o NFP, zhromaždenie príloh
s internými zamestnancami OBÚ
Realizácia projektu
Externý dodávateľ
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín
Náklady
z toho verejné zdroje
(rok)
spolu
(eur)
EU
SR
VÚC OBEC
Projektová
2017
10 000
8 500
1 000
0
500
dokumentácia
Realizácia projektu
2018
180 000
153 000 18 000 0
9 000
Spolu
190 000
161 500 19 000 0
9 500
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2018
2018
2018
2018
z toho
súkromné
zdroje

0
0
0
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ČASŤ D – REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť nadväzuje na programovú časť a je ňou prepojená formulármi
podrobnejšieho rozpracovania projektových zámerov (formulár P3). Realizačná časť je
zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie
programu rozvoja obce Šoporňa, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu
rozvoja obce s ustanovením meraťelných ukazovateľov, vecný časový harmonogram
realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov.
Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu
rozvoja obce
Organizačné zabezpečenie – realizácia
PHRSR je súčasťou činnosti samosprávy
obce a obec ju vykonáva prostredníctvom
svojich orgánov (obecné zastupiteľstvo,
starosta).
Samospráva
získava
a spracováva
pripomienky partnerov,
členov komisií, pracovných skupín,
poslancov
a verejnosti
v súlade
s formulárom č. R6.
Obecné zastupiteľstvo - sa schádza
podľa potreby, najmenej však raz za dva
mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné
záväzné nariadenia a tým rozhodujú
o základných otázkach chodu obce. Vo
vzťahu k realizácií programu rozvoja obce
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
návrh strategickej časti dokumentu,
schvaľuje
celý
dokument
PHRSR
a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho
plnenia.
Taktiež
schvaľuje
spolufinancovanie jednotlivých projektov
financovaných z doplnkových zdrojov
a z prostriedkov obecného rozpočtu.
Starosta – je najvyšším výkonným
orgánom obce. Rozhoduje o všetkých
veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom
alebo štatútom vyhradené obecnému
zastupiteľstvu. Vo vzťahu k programu
rozvoja starosta podpisuje schválenie
celého dokumentu, vykonáva uznesenia
a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym
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orgánom,
k právnickým
a fyzickým
osobám (riadiace orgány operačných
programov, dodávatelia a pod.)
Inštitucionálne
zabezpečenie
–
inštitucionálne
a administratívne
zabezpečuje veci obecného zastupiteľstva
a starostu, ako aj orgánov zriadených
obecným zastupiteľstvom obecný úrad,
ktorého
činnosť
organizuje
a riadi
prednosta úradu. Okrem prípadov, kedy
budú žiadateľmi/ prijímateľmi podpory
projektov iné subjekty v plnom rozsahu
zabezpečuje
administráciu
a procesy
komunikácie, hodnotenia a monitorovania.
Hlavným komunikačným nástrojom obce
Šoporňa je obecná stránka so sprievodnými
komunikačnými kanálmi ako je napr.
rozhlas. Komunikačná stratégia vo vzťahu
k PHRSR prebieha kontinuálne počas
celého obdobia 2015-2020.
Všestranným nástrojom komunikácie, ale
aj hodnotenia, monitorovania a kontroly je
materiál predkladaný na rokovanie
obecného zastupiteľstva. Vstupné údaje sú
pripravované zamestnancami obecného
úradu
v dostatočnom
predstihu.
Predkladaný materiál má vždy svojho
predkladateľa – zodpovednú osobu,
odborného garanta, na príprave sa
podieľajú komisie obecného zastupiteľstva,
ako aj poradné orgány.
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Tab. č. R 1 Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR
P.č.

Časový
rámec

Miesto
konania

Cieľová
skupina

Forma

Téma, ciele

Vstupné údaje

Výstupy

1.

09/2015

OÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2015

Základné údaje
o projektových
zámeroch

2.

10/2015

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2015

3.

11/2015

OÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2016

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2015
Základné údaje
o projektových
zámeroch

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2015
Pripomienky a návrhy
občanov

4.

11/2015

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2016

5.

12/2015

OÚ

Poslanci

Seminár

Prepojenie PHRSR
a programového
rozpočtovania

6.

12/2015

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce na
rok 2016

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2016
Metodika
programového
rozpočtovania,
výsledky
hospodárenia obce
za rok 2015
Návrh rozpočtu
obce na rok 2016

7.

09/2016

OÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2017

Základné údaje
o projektových
zámeroch

8.

10/2016

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2017

9.

11/2016

OÚ

Poslanci

Seminár

Prepojenie PHSR
a programového
rozpočtovania

10.

12/2016

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce na
rok 2017

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2017
Metodika
programového
rozpočtovania,
výsledky
hospodárenia obce
za rok 2016
Návrh rozpočtu
obce na rok 2017

11.

09/2017

OÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2018

Základné údaje
o projektových
zámeroch

12.

10/2017

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok

Návrh časového,
inštitucionálneho
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Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2016
Pripomienky a návrhy
občanov

Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok 2016

Pripomienky a návrhy
občanov, ponuka pre
súkromných investorov
Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2017
Pripomienky a návrhy
občanov

Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok 2017

Pripomienky a návrhy
občanov, ponuka pre
súkromných investorov
Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2018
Pripomienky a návrhy
občanov
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13.

11/2017

OÚ

Poslanci

Seminár

Prepojenie PHSR
a programového
rozpočtovania

14.

12/2017

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce na
rok 2018

a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2018
Metodika
programového
rozpočtovania,
výsledky
hospodárenia obce
za rok 2017
Návrh rozpočtu
obce na rok 2018

15.

09/2018

OÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2019

Základné údaje
o projektových
zámeroch

16.

10/2018

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2019

17.

11/2018

OÚ

Poslanci

Seminár

Prepojenie PHSR
a programového
rozpočtovania

18.

12/2018

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce na
rok 2019

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2019
Metodika
programového
rozpočtovania,
výsledky
hospodárenia obce
za rok 2018
Návrh rozpočtu
obce na rok 2019

19.

09/2019

OÚ

Poslanci

Seminár

Projektové
zámery na rok
2020

Základné údaje
o projektových
zámeroch

20.

10/2019

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2020

21.

11/2019

OÚ

Poslanci

Seminár

Prepojenie PHSR
a programového
rozpočtovania

22.

12/2019

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce na
rok 2020

Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2020
Metodika
programového
rozpočtovania,
výsledky
hospodárenia obce
za rok 2019
Návrh rozpočtu
obce na rok 2020
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Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok 2018

Pripomienky a návrhy
občanov, ponuka pre
súkromných investorov
Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2019
Pripomineky a návrhy
občanov

Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok 2019

Pripomienky a návrhy
občanov, ponuka pre
súkromných investorov
Návrh časového,
inštitucionálneho
a finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2020
Pripomineky a návrhy
občanov

Návrh štruktúry
programového
rozpočtu na rok 2020

Pripomienky a návrhy
občanov, ponuka pre
súkromných investorov
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Systém monitorovania a hodnotenia
Strategické
plánovanie
obce
je
nepretržitý proces zabezpečenia rovnováhy
medzi
cieľmi
a možnosťami
obce
v neustále meniacom sa prostredí. Účelom
strategického plánovania je stanoviť ciele
a spôsob ich dosiahnutia. Hlavnými
procesmi strategického plánovania sú:
Programovanie – tvorba strategických
dokumentov a výber projektov

Implementácia – realizácia a financovanie
projektov
Monitorovanie
a hodnotenie
–
zisťovanie, ako projekty prispeli k rozvoju
obce
a aktualizácia
strategických
dokumentov
Cieľom
monitoringu
je
zostaviť
komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia
opatrenia, jednotlivé aktivity navrhnuté
v programe
rozvoja
obce.

Formulár č. R3 – Záznam z monitorovania (formuláre R3, R4 a R6 budú dopĺňané)
P.č.

Skupina kritérií / kritérium

1.
2.

Obsah dokumentu
Väzby dokumentu na iné
strategické dokumenty
miestnej, regionálnej
a národnej úrovni
Súlad navrhovanej stratégie
s potenciálom územia/zdrojmi
Postupy hodnotenia
a monitorovania
Zrozumiteľnosť dokumentu

3.
4.
5.

Váha kritéria /
Body

Správa o plnení akčného plánu obce
Šoporňa bola spracovaná v zmysle
Programu rozvoja obce Šoporňa na roky
2015-2020. Cieľom monitoringu Akčného
plánu obce Šoporňa je pripraviť
komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia
jednotlivé opatrenia a aktivity navrhnuté
v Programe rozvoja obce Šoporňa počas
celého obdobia platnosti dokumentu na
roky 2015-2020.
Tieto údaje sú k dispozícií pre
samosprávu a širokú verejnosť.
Akčný plán obce Šoporňa je zoradený
podľa oblastí, priorít a opatrení. Ku
každému opatreniu je pridelený garant –
projektový manažér, oddelenie obecného
úradu, ktorého úlohou je zabezpečiť
realizáciu
navrhnutých
aktivít
a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít
je
spracovaný z pohľadu
Šoporne,
v niektorých prípadoch je ako realizátor
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Rozsah bodového
hodnotenia
0-4
0-4

Poznámka

0-4
0-4
0-4

danej aktivity uvedený iný subjekt
(investor, prevádzkovateľ, partnerská
inštitúcia, a pod.) V akčnom pláne sú
vymenované
aktivity
bežného,
kapitálového a podporného charakteru
v časovom slede, resp. súbežne. Ide
o aktivity, ktoré je potrebné realizovať
v ďalšom období. Akčný plán je
spracovaný
na
základe
údajov
v schválenom rozpočte obce, schválených
strategických dokumentoch obce a údajov
odborných útvarov obecného úradu
Šoporňa.
Aktuálna verzia akčného plánu sa
nachádza na webovej stránke obce
Šoporňa: http://www.soporna.sk
Pripomienky k akčnému plánu obce je
možné zaslať e-mailom na adresu:
sekretariat@soporna.sk
Ďalší monitoring akčného plánu sa
uskutoční ku dňu _____.
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Tab. č. R 5 – Plán hodnotenia a monitorovania

Typ hodnotenia
Strategické hodnotenie

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015-2020
Vykonať prvýkrát
Dôvod vykonania/ periodicita
najskôr v roku 2016
podľa
rozhodnutia
obce/
koordinátora PHRSR a vzniknutej
spoločenskej potreby

Operatívne hodnotenie
Ad hoc hodnotenie celého PHRSR

2016-2020

Tématické hodnotenie časti PHRSR

2016

Ad hoc
PHRSR

mimoriadne

hodnotenie

Ad hoc hodnotenie celého PHRSR

Ad hoc hodnotenie celého PHRSR

2020

Akčný plán na obdobie trvania PHRSR
Súčasťou realizačnej časti PHRSR je aj
akčný plán spracovaný na obdobie trvania
PHRSR. Akčný plán je dokument na
naplnenie cieľov a myšlienok konkrétnymi
činmi. Akčný plán je zoradený podľa
oblastí, priorít a opatrení. Ku každej
aktivite je priradený garant, ktorého úlohou
je zabezpečiť realizáciu navrhnutých
aktivít.

Každoročne v zmysle príslušných
ustanovení Zákona NRSR 539/2008
Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
v termíne do 3. mesiaca príslušného
roku
Téma hodnotenia: ak bola téma
identifikovaná ako riziková časť vo
výročnej monitorovacej správe za
predchádzajúci kalendárny rok
Pri značnom odklone od stanovených
cieľov alebo zmene stanovených
cieľov jednotlivých prioritných oblastí
alebo zmene hodnôt ukazovateľov. Pri
návrhu na revíziu Programu rozvoja
obce.
Na základe rozhodnutia starostu obce
v zmysle príslušných predpisov, na
základe rozhodnutia kontrolného
orgánu obce, na základe podnetu
poslancov, na základe protokolu
Národného kontrolného úradu SR, na
základe správy auditu
Na zákalde rozhodnutia starostu obce
o príprave PHRSR na nasledovné
programové obdobie po roku 2020

Odborný garant bude zodpovedný za
začlenenie finančných požiadaviek na
realizáciu aktivít do rozpočtu obce,
komunikáciu s odbornými útvarmi obce
a externými partnermi pri realizácii aktivít,
realizáciu
aktivít
v kompetencii
samosprávy
a zabezpečenie
všetkých
potrebných
dokumentov,
podkladov
k monitoringu a hodnoteniu, k aktualizácií
strategického dokumentu.

Formulár R1: Akčný plán
Akčný plán pre Hospodársku oblasť v obci Šoporňa
Priorita A) Zabezpečenie kvalitnej dopravnej, technickej a občianskej vybavenosti v obci Šoporňa
Opatrenie, aktivita
Termín (rok)
Zodpovedný
Financovanie
1.1. Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií
Aktivita 1.1.1
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
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2016

Obec Šoporňa

201 000,00
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Opatrenie 1.2 Zabezpečenie modernizácie verejného osvetlenia
Aktivita 1.2.1

Modernizácia verejného
osvetlenia

2015

Obec Šoporňa

409 000,00

Obec Šoporňa

800 000,00

Opatrenie 1.3 Rekonštrukcia Obecného úradu
Aktivita 1.3.1

Rekonštrukcia Obecného
úradu

2017

Opatrenie 1.4 Zabezpečenie regenerácie centrálnej zóny obce
Aktivita 1.4.1

Regenerácia centrálnej
zóny obce

2016

Obec Šoporňa

1 525 000,00

Obec Šoporňa

21 000,00

Obec Šoporňa

81 000,00

Opatrenie 1.5 Zabezpečenie vybudovania cyklotrás
Aktivita 1.5.1

Vybudovanie
cyklistických
a oddychových trás
v katastri obce

2018-2019

Opatrenie 1.6 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Aktivita 1.6.1

Rekonštrukcia
miestneho rozhlasu

2017

Akčný plán pre Sociálnu oblasť v obci Šoporňa
Priorita B) Zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, predškolskej výchovy, kvalitného
vzdelania a športového vyžitia v obci
Opatrenie, aktivita
Termín (rok)
Zodpovedný
Financovanie
Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia zdravotného strediska
Aktivita 2.1.1

Rekonštrukcia
zdravotného strediska

2019-2020

Obec Šoporňa

310 000,00

Obec Šoporňa

301 000

Obec Šoporňa

3 030 000,00

Opatrenie 2.2 Rekonštrukcia budovy materskej školy
Aktivita 2.2.1

Modernizácia
a rekonštrukcia budovy
materskej školy

2017

Opatrenie 2.3 Rekonštrukcia budovy starej školy
Aktivita 2.3.1
Modernizácia
a rekonštrukcia budovy
starej základnej školy

2020

Opatrenie 2.4 Vybudovanie a rekonštrukcia športových zón
Aktivita 2.4.1
Vybudovanie
a rekonštrukcia
športových zón

2018

Obec Šoporňa

51 000,00

Obec Šoporňa

41 000,00

Obec Šoporňa

25 000,00

Opatrenie 2.5 Vybudovanie miestnych ihrísk
Aktivita 2.5.1
Výstavba nových
detských ihrísk

2017

Opatrenie 2.6 Podpora tradícií a slávností v obci
Aktivita 2.6.1
Podpora tradícií
a slávností v obci
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2016-2020
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Akčný plán pre Environmentálnu oblasť v obci Šoporňa
Priorita C) Zabezpečiť kvalitné životné prostredia v obci
Opatrenie, aktivita
Termín (rok)
Zodpovedný
Financovanie
Opatrenie 3.1 Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete a ČOV
Aktivita 3.1.1

Zabezpečenie
dobudovania
kanalizačnej siete a ČOV

2016 – 2018

Obec Šoporňa

8 039 000,00

Opatrenie 3.2 Vybudovanie zberného dvora a zavedenie separovaného odpadu
Aktivita 3.2.1

Vybudovanie zberného
dvora a nákup
potrebných technológiíí,
vrátane zavedenia
separovaného odpadu

2018

Obec Šoporňa

190 000,00

Formulár č. S 3 - Záznam z verejného prerokovania
Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy
Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šoporňa na roky
2015-2020
Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy (napr. kancelária starostu)
Termín pripomienkovania: kedy
Oznam uverejnený: kde
Text dokumentu k dispozícii: kde
Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod.
Priamo oslovené subjekty: výbory mestských častí, mimovládne organizácie a pod.
Pripomienka č. 1
Text pripomienky:
Pripomienka sa týka časti dokumentu:
Zaslal: názov komisie a dátum zasadania
Zdôvodnenie komisie:
Vyjadrenie odborného útvaru: pripominenku akceptujeme/neakceptujeme
Zdôvodnenie odborného útvaru:
...
Počet pripomienok: celkový počet .... akceptované ...
Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis
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ČASŤ E – FINANČNÁ ČASŤ
E. I INDIKATÍVNY FINANČNÝ PLÁN PHRSR
Formulár č. F 3 – Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica

Prioritná oblasť
Hospodárska
oblasť
Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3
Opatrenie 1.4
Opatrenie 1.5
Opatrenie 1.6
Sociálna oblasť
Opatrenie 2.1.
Opatrenie 2.2
Opatrenie 2.3
Opatrenie 2.4
Opatrenie 2.5
Opatrenie 2.6
Environmentálna
oblasť
Opatrenie 3.1
Opatrenie 3.2
Spolu

Celkové
náklady
3 037 000,00

Viaczdrojové financovanie
Verejné zdroje
EÚ
Štát
VÚC
2 557 650,00
300 900,00
0,00

Obec
178 450,00

Spolu
3 037 000,00

Súkromné
zdroje
0,00

201 000,00
409 000,00
800 000,00
1 525 000,00
21 000,00
81 000,00
3 758 000,00
310 000,00
301 000,00
3 030 000,00
51 000,00
41 000,00
25 000,00
8 229 000,00

170 000,00
347 650,00
680 000,00
1 275 000,00
17 000,00
68 000,00
3 157 750
255 000,00
255 000,00
2 550 000,00
42 500,00
34 000,00
21 250,00
6 964 815,00

20 000,00
40 900,00
80 000,00
150 000,00
2 000,00
8 000,00
371 500,00
30 000,00
30 000,00
300 000,00
5 000,00
4 000,00
2 500,00
858 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 000,00
20 450,00
40 000,00
100 000,00
2 000,00
5 000,00
228 750,00
25 000,00
16 000,00
180 000,00
3 500,00
3 000,00
1 250,00
411 450,00

201 000,00
409 000,00
800 000,00
1 525 000,00
2 1 000,00
81 000,00
3 758 000,00
310 000,00
301 000,00
3 030 000,00
51 000,00
41 000,00
25 000,00
8 229 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 039 000,00
190 000,00
15 024 000,00

6 803 315
161 500,00
12 770 400,00

839 000,00
19 000,00
1 502 400,00

0,00
0,00
0,00

401 950,00
9 500,00
751 200,00

8 039 000,00
190 000,00
15 024 000,00

0,00
0,00
0,00

Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia

I. Hospodárska
politika – oblasť
II. Sociálna
politika – oblasť
III.
Environmentáln
a politika oblasť

2015

2016

2017

Rok
2018

2019

2020

Spolu

409 000,00

1 726 000,00

881 000,00

21 000,00

0

0

3 037 000,00

0

25 000,00

342 000,00

51 000,00

310 000,00

3 030 000,0
0

3 758 000,00

0

8 039 000,00

0

190 000,00

0

0

8 229 000,00

E. II FINANČNÁ ČASŤ
Obec Šoporňa plánuje na svoje aktivity
využiť zdroje z vlastného rozpočtu
v kombinácií s možnosťami financovania
zo štrukturálnych fondov a kohézneho
fondu Európskej únie. Obec sa bude
aktívne uchádzať aj o finančnú podporu zo
štátnych fondov. V programovom období
2014-2020 môže obec žiadať na svoje
projektové zámery z nižšie uvedených
64

operačných programov. Pri jednotlivých
operačných programoch uvádzame tie
prioritné osi a v rámci nich tie investičné
priority, pri ktorých je obec Šoporňa
oprávnená
žiadať
o poskytnutie
nenávratného
finančného
príspevku.
Podčiarknuté sú tie priority, ktoré sa
priamo
týkajú
opatrení
a aktivít
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plánovaných
v tomto
strategickom
dokumente.
.
 OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP) (financovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – EFRR)
o Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch – IP 1.1, IP 1.2
o Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám –
IP 2.1, IP 2.2
o Prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch – IP 3.1
o Prioritná os 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné
prostredie – IP 4.1, IP 4.2, IP 4.3
o Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou – IP 5.1
o Prioritná os 6 Technická pomoc
 OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP) (financovaný z Kohézneho fondu – KF)
o Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry – IP 1.1, IP 1.2, IP 1.3, IP 1.4
o Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním
na ochranu pred povodňami – IP2.1
o Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí
a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy – IP
3.1
o Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo (financovaná
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) – IP 4.2, IP 4.3, IP 4.4, IP 4.5
o Prioritná os 6 Technická pomoc
 Environmentálny fond (EF)
o A oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
o B oblasť: Ochrana a využívanie vôd
o C oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
o D oblasť: Ochrana prírody a krajiny
o E oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
o F oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia
o G oblasť: Zelená investičná schéma
o H oblasť: Environmentálne záťaže
o L oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane
zatepľovania
 Dotácie Ministerstva vnútra
o Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite
o Zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry
v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových
podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky
o Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky
o Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti
pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi
pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia
na úseku integrovaného záchranného systému
o Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej
činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku
a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej
ochrany
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ZÁVER
Hlavným cieľom obce Šoporňa pri
tvorbe vlastného PHRSR bolo nielen splniť
legislatívne
požiadavky
a stanovenú
metodiku, ale aj vytvoriť spoločný
rozvojový dokument, ktorý by posunul
obec vpred. Našim zámerom bolo v kocke
predstaviť našu obec komukoľvek, kto
prejaví o našu obec záujem, či ide
o potenciálneho
investora
alebo
návštevníka obce. Veríme taktiež, že sa
prostredníctvom PHRSR dozvedeli o obci
niečo nové aj dlhoroční obyvatelia obce
Šoporňa. Budeme radi, ak bude tento
rozvojový dokument vnímaný ako
otvorený dokument, ktorý môže byť podľa
potrieb
samosprávy
a obyvateľov
aktualizovaný a revidovaný.
Vďaka napĺňaniu stanovených cieľov
a vízie dokumentu sa obec Šoporňa stane
miestom pre život nie len s kvalitným
životným prostredím, ale aj s ponukou
takých služieb a možností, na základe
ktorých si obyvatelia obce budú môcť
povedať, že si vybrali správne miesto na
život.
Predkladaný dokument PHRSR obce
Šoporňa na roky 2015 až 2020 prestavuje
strednodobý plánovací dokument, ktorý
vyjadruje víziu rozvoja obce založenú na
výsledkoch strategického plánovania.
Záujmom samosprávy je samozrejme
skutočnosť, aby obec smerovala k trvalo
udržateľnému hospodárskemu rozvoju
a napĺňala čo najdokonalejšie stanovenú
víziu. Práve tieto požiadavky boli jedným
z dôvodov, prečo PHRSR vznikalo
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s prispením širokej skupiny zúčastnených
členov pracovných skupín, pracovníkov
samosprávy, ako aj externých odborníkov,
z ktorých všetci prispeli k formulácii
súčasných potrieb obyvateľstva i regiónu,
v ktorom žijú, o ktorý sa starajú a na
ktorom im záleží.
PHRSR obce Šoporňa bol spracovaný
ako podporný dokument pre stanovenie
prioritných
rozvojových
oblastí,
strategických cieľov, priorít, opatrení
a aktivít rozvoja obce v súlade s novou
metodikou na vypracovanie programov
hospodárskeho
rozvoja
a sociálneho
rozvoja,
pričom
korešponduje
s výsledkami analýz, identifikovanými
problémami,
ako aj
s možnosťami
realizácie programových zámerov, ktoré sú
ovplyvňované kombináciou vnútorných
a vonkajších
faktorov.
Treba
však
pripomenúť, že i keď PHRSR kvantifikuje
i finančné aspekty projektových zámerov,
nie je možné s definitívnou presnosťou
stanoviť budúce náklady na rozvoj územia.
Na druhej strane treba pripomenúť, že
bez akéhokoľvek pokusu o kvantifikovanie
ukazovateľov projektových zámerov by
bol rozvoj obce bezplánový, preto možno
považovať PHRSR obce Šoporňa za
významný
dokument
predstavujúci
nápomocný koncepčný materiál pre rozvoj
obce.
Budeme vdační za akékoľvek podnetné
návrhy na skvalitnenie PHRSR obce
Šoporňa, ako i obce samotnej.

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŠOPORŇA

2015- 2020

PRÍLOHY
Tab.č. 3 – Počet živonarodených detí, počet umretých obyvateľov a prirodzený prírastok za roky 2007 - 2014
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet živonarodených detí

38

40

50

43

43

30

30

40

Počet umretých obyvateľov

61

50

48

41

44

60

37

42

Prirodzený prírastok
v absolútnej hodnote

-23

-10

2

2

-1

-30

-7

-2

Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce

Graf č.2 – Počet živonarodených detí a počet umretých obyvateľov za roky 2007 - 2014
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce

Graf č.3 – Prirodzený prírastok v absolútnej hodnote za roky
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce
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Tab.č. 4 – Migračný pohyb obyvateľstva za roky 2007 - 2014
Rok
Prisťahovaní na trvalý pobyt
do obce
Odsťahovaní z trvalého
pobytu v obci
Migračné saldo v absolútnej
hodnote

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

85

94

84

143

98

101

71

70

67

38

57

50

60

60

45

85

18

56

27

93

38

41

26

-15

Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce
Graf č.4 – Migračný pohyb obyvateľstva za roky 2007 - 2014
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce

Graf č.5 – Migračné saldo v absolútnej hodnote za roky 2007 - 2014
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Tab.č. 5 – Celkový pohyb obyvateľstva za roky 2007 - 2014
Rok
Prirodzený prírastok
v absolútnej hodnote
Migračné saldo v absolútnej
hodnote
Celkový prírastok
obyvateľstva v absolútnej
hodnote

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-23

-10

2

2

-1

-30

-7

-2

18

56

27

93

38

41

26

-15

-5

46

29

95

37

11

19

-17

Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce
Graf č.6 – Porovnanie prirodzeného prírastku a migračného salda za roky 2007 - 2014
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce
Graf č.7 – Celkový prírastok obyvateľstva za roky 2007 - 2014
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Tab. č.6 – Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet mužov absolútne

2046

2072

2093

2135

2084

2099

2124

2103

Podiel mužov percentuálne

49,84

49,92

50,07

49,94

50,35

50,58

50,95

50,64

Počet žien absolútne

2059

2079

2087

2140

2055

2051

2045

2050

Podiel žien percentuálne

50,16

50,08

49,93

50,06

49,65

49,42

49,05

49,36

Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce

Graf č.8 – Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce

Tab.č. 7 – Štruktúra obyvateľstva podľa veku
Rok
Počet obyvateľov
v predproduktívnom veku
Počet obyvateľov
v produktívnom veku
Počet obyvateľov
v poproduktívnom veku

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

581

572

591

590

575

575

558

568

2648

2690

2693

2769

3006

3015

3033

2506

876

889

896

916

558

560

578

1019

Zdroj: ŠÚ SR, 2015, interná evidencia obce
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Tab. č. 9 Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania za rok 2011 (%)

Vierovyznanie

Absolútne
hodnoty

Relatívne
hodnoty (%)

Rímskokatolícka cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Gréckokatolícka cirkev
Reformovaná kresťanská cirkev
Pravoslávna cirkev
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Evanjelická cirkev metodistická
Kresťanské zbory
Apoštolská cirkev
iné
Bez vyznania
Nezistené
Spolu

3273
24
9
5
2
3
4
2
14
19
518
262
4135

79,15
0,58
0,22
0,12
0,05
0,07
0,10
0,05
0,34
0,46
12,52
6,34
100

Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf č. 9 Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania za rok 2011 (%)
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Tab. č. 10 Štruktúra obyvateľstva podľa dosiahnutého vzdelaniaza rok 2011 (%)

Vzdelanie

Absolútne
hodnoty

Relatívne
hodnoty (%)

13
295
72
52
147
791
139
414
746
793
646
27
4135

0,31
7,13
1,74
1,26
3,60
19,13
3,36
10,00
18,00
19,18
15,62
0,65
100

Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské II.stupeň
Vysokoškolské I.stupeň
Vyššie odborné
Úplné stredné všeobecné
Úplné stredné odborné s maturitou
Úplné stredné učňovské s maturitou
Stredné odborné bez maturity
Učňovské bez maturity
Základné
Bez školského vzdelania
Nezistené
Spolu
Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf č. 10: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva za rok 2011
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Graf č. 11 - Domy podľa obdobia ich výstavby
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Ú2 Zámer spracovania PHRSR
Zámer spracovania PHRSR
Názov dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ladce na roky
2015 až 2020
PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci s pracovníkmi
obce Ladce
Proces spracovania dokumentu prebiehal za účasti pracovných skupín,
ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti pôsobnosti: hospodársku,
environmentálnu a sociálnu
Dokument bol spracovávaný v období od mája 2015 do augusta 2015.
Harmonogram spracovania je bližšie rozpracovaný vo formulári Ú3
náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v osobohodinách)
náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, prognózy,
dotazníky,
náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť,
náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava elektronických
médií.

Forma spracovania
Riadenie
spracovania

procesu

Obdobie spracovania
Financovanie
spracovania

-

Ú6 Zoznam členov pracovných skupín

Funkcia v strategickom plánovaní

Zoznam členov pracovných
Funkcia vskupín
pracovnom zaradení
Hospodárska skupina

Funkcia v strategickom plánovaní

Funkcia v pracovnom zaradení

Sociálna skupina

Environmentálna skupina
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Ú3 – Harmonogram spracovania PHRSR

Termín

VIII

IX

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

Ú8 Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu

Platnosť
dokumentu

Úroveň
dokumentu

Zdroj

Stratégia Európa 2020

2020

európska

http://www.eu2020.gov.sk

Partnerská dohoda SR na
roky 2014 – 2020

2020

národná

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Národná stratégia
regionálneho rozvoja SR
(NSRR)

2030

národná

http://www.telecom.gov.sk

Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja
Trnavského samosprávneho
kraja

2015

regionálna

http://www.region-bsk.sk

Územný plán obce Šoporňa

Dokument
stále platný

lokálna

http://www.soporna.sk/

Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
Šoporňa 2007 – 2014

31.12.2015

lokálna

http://www.soporna.sk/
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A1 Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát /téma

Zdroj dát

Webová stránka

Obyvateľstvo

Štatistický úrad SR

http://slovak.statistics.sk

Obecný úrad

http://www.soporna.sk/

Domový a bytový fond

Štatistický úrad SR

http://slovak.statistics.sk

Občianska vybavenosť

Obecný úrad

http://www.sopornak.sk/

Mestská a obecná
štatistika
Technická infraštruktúra

Obecný úrad

http://www.soporna.sk/

Ekonomická štruktúra

Databáza všetkých firiem
Slovenska

https://www.vsetkyfirmy.sk/

Obecný úrad

http://www.soporna.sk/

Rozpočet a finančné
hospodárenie obce

Obecný úrad

http://www.soporna.sk/

Poloha

Google maps

https://www.maps.google.com/

Doprava a dostupnosť
územia

Atlas krajiny SR

http://www.enviroportal.sk/

Google Maps

https://www.maps.google.com/

Portál cestnej databanky

http://www.cdb.sk

Prírodné podmienky

Atlas krajiny SR

http://www.enviroportal.sk/

Využitie zeme

Katastrálny portál SR

http://www.katasterportal.sk/kapor/

Životné prostredie

Štátna ochrana prírody SR

http://www.sopsr.sk/web/

Cestovný ruch

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja

http://www.telecom.gov.sk

2015- 2020
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A14 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

Druh rizika

Objekt rizika

Zdroj rizika

Nežiaduce
dôsledky

Pravdepodobnosť

Individuálne

Nedostatočná
odborná
pripravenosť
pracovného tímu

Profily členov
pracovného tímu

Neodborná,
nedostatočná
rozpracovanosť
stratégie rozvoja

Nízka

Technické

Nevysporiadanie
pozemkov, chybná
projektová
dokumentácia

Projektová
dokumentácia,

Nemožnosť
realizovať
projekt, časové
oneskorenie,
predraženie
projektu

Veľmi nízka

Ekologické

Poškodzovanie
životného
prostredia
projektovými
aktivitami

Interné dokumenty
obce

Negatívny dopad
až degradácia
životného
prostredia

Veľmi nízka

Sociálne

Vnímanie
projektových
investícií obyvateľmi

Obyvateľstvo obce

Obyvateľstvo
nebude súčinné
pri realizácii –
napr.
vysporiadavanie
pozemkov

Nízka

Ekonomické

Rizikové
zaobchádzanie
s rozpočtom
samosprávy

Rozpočet obce

Zadlženie obce,
nútená správa

Veľmi nízka

stavebné povolenia
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Z 1 - Schválenie PHRSR

Schválenie PHRSR
Dokument

-

Spracovanie

-

Prerokovanie
Schválenie

-

Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šoporňa na roky
2015 až 2020
Štruktúra: hlavné časti dokumentu sú tieto:
o analytická časť (A)
o strategická časť (B)
o programová časť (C)
o realizačná časť (D)
o finančná časť (E)
o záver
Forma spracovania: PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci
s pracovníkmi samosprávy
Obdobie spracovania: august 2015 – september 2015
Riadiaci tím – počet členov: 3
Pracovné skupiny – počet skupín: 3, počet členov: hospodárska skupina –
3 členovia, sociálna skupina – 3 členovia, environmentálna skupina – 3 členovia
Externá odborná spolupráca: spoločnosť Gemini group, s. r. o.
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – prostredníctvom www stránky obce
Náklady na spracovanie: bude doplnené
Prerokovanie v orgánoch samosprávy
Verejné pripomienkovanie
Návrh na uznesenie zastupiteľstva

